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Resumo
Soares (2007), à semelhança do que é referido por vários autores (Brito
& Lencastre, 2000; Fernandes, 2000; Saraiva et al., 2000; Martins, 2002; Maia,
2003;Rosa,2003), considera “que a procura de uma definição universal do
conceito Qualidade não se revela uma tarefa fácil”.
No entanto, para Pinto (2003) o desafio está em desenvolver modelos ou
definições que sejam comparáveis, até mesmo cumulativos. A base para a
escolha de definições pertinentes que possam guiar o desenvolvimento de
quadros de análise e de métodos de medição é conseguida através da
exploração das raízes das várias definições da Qualidade, identificando as
suas limitações e as suas potencialidades, e examinando os trade-offs
implícitos na aceitação de uma definição do conceito Qualidade em detrimento
de outro.
Deste modo, e perante o desafio a que me propus de criar em projecto,
um modelo de Gestão da Qualidade das Piscinas Municipais de Castro Daire,
desenvolvendo as etapas e tarefas necessárias à sua construção e
implementação, contribuindo para a melhoria dos serviços associados à infraestrutura, que diariamente oferece aos seus clientes/utentes, actividades
aquáticas

de

natação

pura

nas

vertentes

de:

ensino/aprendizagem;

aperfeiçoamento e lazer.
Atendendo a que se trata de um projecto, foi realizada uma revisão
bibliográfica que tornou possível desenvolver instrumentos de trabalho, que
orientados pelos requisitos da NP EN 9001:2008, permitiram planear, executar,
verificar e actuar num modelo de Gestão pela Qualidade. Na execução do
relatório de projecto, ao longo de um ano (Setembro 2009 a Setembro de 2010)
realizou-se a caracterização institucional e funcional da Câmara e Piscinas
Municipais, ao que se seguiu a identificação, análise e apresentação detalhada
do resultado de cada Etapa e Tarefa executada. Conclui-se com uma breve
análise de síntese aos resultados obtidos em projecto.
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Abstract
Soares (2007), similar to what is referred by several authors (Brito &
Lancaster, 2000; Fernandes, 2000, Scott et al., 2000, Martins 2002, Maia,
2003; Rose, 2003), believes “that the demand of a universal Quality concept
definition does not appear an easy task.”
However, for Pinto (2003) the challenge is to develop models or
definitions that are comparable, even cumulative. The basis for the choice of
relevant definitions, that might guide the development of analysis frameworks
and measurement methods is achieved through the exploration of the roots of
the various Quality definitions, identifying its limitations and its potentialities and
examining the implicit trade-offs in the acceptance of a Quality concept
definition over another.
The challenge I put myself through was to create a project, a model of
Quality Management of the Castro Daire Municipal Swimming Pools,
developing steps and tasks necessary to its design and implementation,
contributing to the improvement of services related to infrastructure, which
offers to its daily customers/ users, aquatic activities of pure swimming in areas
like teaching and learning, improvement and leisure.
Since this is a project, a literature review was performed in order to
develop working tools, guided by the requirements of NP EN 9001:2008, which
allowed to plan, to execute, to check and to act on a model of Quality
Management. In implementing the project report, during a year (September
2009 to September 2010) an institutional and functional characterization of the
Town-hall and Swimming Pools was held, followed by the identification, the
analysis and the presentation of detailed results of each step and task
performed. This project concludes with a brief analysis of the results obtained.
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Résumé
Soares (2007) - et en consonance avec ce que plusieurs auteurs ont
affirmés (Brito & Lencastre, 2000; Fernandes, 2000; Saraiva et al, 2000;
Martins, 2002; Maia, 2003; Rosa, 2003) - considère “que la recherche d’une
définition universelle du concept de Qualité n’est pas une tâche facile”.
Cependant, pour Pinto (2003) le défit est de développer des modèles ou
des définitions qui sont comparables, voir même cumulatifs. La base pour le
choix de définitions pertinentes qui puissent guider le développement des
cadres d’analyse et des méthodes de médiations est obtenue grâce à
l’exploration de plusieurs définitions de Qualité, identifiant leurs limitations et
leurs potentialités, et examinant les trade-offs implicites dans l’acceptation
d’une définition d’un concept de Qualité en détriment d’un autre.
De cette forme, et face au défit dans lequel je me suis lancé de créer, en
projet, un modèle de Gestion de Qualité des Piscines Municipales de Castro
Daire, en développant les étapes et les tâches nécessaires à sa construction et
son implémentation, tout en contribuant pour l’ amélioration des services
associés à cette infrastructure, qui tous les jours offre à ses clients/ utilisateurs
des activités aquatiques de natation dans les domaines de l’enseignement et
apprentissage; le perfectionnement et le loisir.
Vu qu’il s’agit d’un projet, une révision bibliographique a été faite,
laquelle a permis de développer des instruments de travail, qui, une fois
orientés par les requis de la NP EN 9001:2008, ont possibilités de planifier,
d’exécuter, de vérifier et d’agir en accord avec un modèle de Gestion de
Qualité. Pour ce rapport de projet, au long de l’année - septembre 2009 à
septembre 2010 – a été faite une caractérisation institutionnelle de la Mairie et
des Piscines Municipales, suivit de l’identification, l’analyse et la présentation
détaillée du résultat de chaque Étape et Tâche exécutée. Une brève analyse
synthétique des résultats obtenus en projet met terme à ce travail.
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2ºCiclo em Gestão Desportiva

Introdução
O Desporto é hoje apresentado como um dos maiores fenómenos da
civilização, cuja influência é visível no plano económico, social, cultural e
político. A evolução e as exigências vividas têm obrigado os seus
intervenientes à adaptação de novas estratégias e à introdução de princípios
mais abrangentes.
Se considerarmos que o aparecimento de serviços de Desporto nos
Municípios, faz parte de um período recente da história, onde numa primeira
fase do seu desenvolvimento se caracterizavam como um serviço de cultura de
animação, com um baixo nível de Qualidade e um deficitário conhecimento
científico, nos dias de hoje os serviços de Desporto vivem segundo outro
paradigma, sob o qual se impõem níveis de exigência de eficácia e eficiência
cada vez maiores, em resultado da escassez de recursos onde a procura da
excelência deve ser uma realidade.
Para Pires (2007), uma organização “se quiser progredir na senda da
excelência terá de ter uma cultura, quer dizer uma cultura de excelência que
lhe possibilite, por um lado integrar as suas próprias competências internas e,
por outro, ajustar-se à dinâmica (grau de complexidade e velocidade de
mudança) do seu contexto envolvente”.
Desta forma, estamos perante uma nova filosofia de acção dos
Municípios, enquanto organizações promotoras de serviços desportivos onde
segundo Pires (2007), a cultura das organizações desportivas resulta não só da
sua história, da sua acção presente, como também da perspectiva que os
respectivos elementos, independentemente do seu nível hierárquico têm
quanto à organização do futuro. Segundo o mesmo autor, a filosofia situa-se no
domínio da acção das organizações. Por isso a filosofia organiza conceitos
com o sentido operacional que determinam, de facto para o que é que uma
organização serve.
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Importa, assim perceber e enquadrar a organização quanto à sua:
- Vocação (função social);
- Missão (a maneira como a organização deve cumprir a sua vocação);
- Comportamento dos agentes (interacção das variáveis internas, externas e o
ambiente);
- Visão (perspectivas futuras);
- Estrutura (disposição das unidades de trabalho).
Nesta perspectiva, a resposta dada pelo Município de Castro Daire no
sentido de “Promover o bem-estar, e a Qualidade de vida do povo e a
igualdade real entre os portugueses, bem como a efectivação dos direitos
económicos, sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação e
modernização das estruturas económicas e sociais;” consagrados no artigo 9.º
da Constituição Portuguesa, tem sido inequívoca, se considerarmos o
investimento realizado nos últimos anos ao nível da construção e gestão de
instalações desportivas nomeadamente nas Piscinas Municipais.
Neste sentido, a realização do projecto desportivo nas Piscinas
Municipais de Castro Daire, permitiu-nos enquadrar a Gestão da Qualidade,
como factor estratégico ao desenvolvimento futuro da organização.
Como nos é referido por Pinto et al (2010), só é possível gerir o que se
conhece (e mede). Ou seja, gerir pressupõe:
i.

A afixação de objectivos;

ii.

O planeamento das acções necessárias para os atingir;

iii.

A avaliação da eficácia do planeamento e do que foi
implementado.

A definição do conceito Qualidade pode ser apresentada segundo
diferentes pontos de abordagem, sendo uns manifestamente mais abrangentes
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do que os anteriores. No entanto, consideramos como relevante que, para
Fernandes (2000), o conceito da Qualidade deve assentar em princípios
fundamentais desse conceito e implementar acções, que permitam alcançar
esses princípios:
i.

Satisfação dos Clientes;

ii.

Superar as expectativas do Cliente;

iii.

Melhorar continuamente.

Já, Mezomo (2001) refere que a Qualidade deve ser entendida como a
extensão da própria missão da organização: atender as necessidades e
expectativas dos seus clientes. Assim a Qualidade é para o autor um conjunto
de propriedades de um serviço ou produto que o tornam adequado à missão da
organização,

concebida

como

resposta

às

necessidades

e

legitimas

expectativas dos seus clientes.
E a “A Qualidade Total é um esforço continuado de melhoria feito por
todos os elementos de uma organização, no sentido de compreender,
responder e superar as expectativas dos clientes” (Procter & Gamble, em
EFQM 2002).
Deste ponto de análise, a Gestão da Qualidade Total permite na gestão
de instalações desportivas, uma abordagem ampla que pretende alcançar a
Qualidade com a participação de todos os grupos de interesse, atingindo
sucesso a longo prazo na satisfação dos clientes, e benefícios para todos os
membros da organização e da sociedade. Para isso, e antes de mais, os
processos de gestão e de suporte têm de ser desenhados de forma a
assegurar níveis óptimos de Qualidade e valor acrescentado, para maximizar a
realização dos objectivos dos grupos de interesse (Mills & Tilley, 1992).
Suportados pelos conceitos anteriormente apresentados, estamos
perante a possibilidade de introduzir uma nova forma de intervenção e
desenvolvimento ao nível da gestão desportiva, em que segundo Pires (2007)
um processo de desenvolvimento consiste, precisamente em transformar
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projectos em rotinas, de maneira a que sobre as novas rotinas se possam
realizar novos projectos e assim sucessivamente.
Deste modo, a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade
(SGQ) representa um sério compromisso de todos os elementos da
organização, num processo de cooperação que se materializa no fornecimento
de produtos e serviços que satisfaçam as necessidades e expectativas dos
clientes, que segundo Soares (2007) implica que se tomem em consideração
novos procedimentos de planeamento, de organização, de liderança e de
avaliação e controlo da eficácia e eficiência do desempenho que lhe está
subjacente.
Assim, a Norma NP EN ISO 9001:2008 sustentada numa rede de
processos e requisitos que lhe estão associados, é hoje um instrumento
orientador na implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade, que de
forma positiva e controlada contribuí para a melhoria contínua das
organizações e serviços, tornando-os mais aptos e capazes de responder às
novas exigências. Importa considerar que a sua aplicação está presente em
inúmeras áreas da sociedade, sendo a mais sentida no mundo do desporto, ao
nível da gestão das instalações desportivas.
Deste modo, a NP EN ISO 9001:2008 considera a seguinte rede de
processos que podemos observar na Figura 1.

Figura 1 . Rede de Processos.
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O presente projecto é constituído por quatro capítulos. Começa por
realizar

uma

revisão

bibliográfica

seguida

por

uma

descrição

das

características da Câmara Municipal e dos serviços das Piscinas Municipais de
Castro Daire onde se pretende implementar o SGQ. Na terceira fase
identificamos cada uma das etapas e tarefas da implementação do Sistema, na
qual se realiza uma análise e reflexão sobre os requisitos abordados em cada
etapa e tarefa, onde é apresentado o caso prático de aplicação da norma ISO
NP EN 9001:2008 nas Piscinas Municipais de Castro Daire e as perspectivas
futuras de intervenção.
Por fim, é realizada uma conclusão de análise ao projecto desenvolvido.
Em suma, é nossa convicção afirmar que no final da implementação das
Etapas e Tarefas, é possível elaborar um projecto que, de acordo com Pires
(2007), é um corpo organizado de actividades estruturadas em tarefas e
subtarefas, coordenadas entre si no espaço e no tempo que, duma forma
integrada concorrem para a realização de determinado objectivo.
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1. Revisão Bibliográfica
1.1 Perspectiva Histórica da Qualidade
Para melhor enquadrar a implementação de um Sistema de Gestão da
Qualidade, fizemos uma reflexão histórica sobre as perspectivas teóricas que
no decurso da história recente foram evoluindo e contribuindo para uma das
definições do conceito da Qualidade.
Iniciarmos a viagem, partindo do contributo de Deming, que em 1946
criou e foi membro honorário da American Society for Quality Control (ASQC).
Contudo, para melhor perceber a evolução do conceito da Qualidade
segundo vários autores, apresentamos o Quadro 1.
Autor

Conceito
Para a Qualidade é imprescindível o empenho continuado da gestão de topo, segundo a sua filosofia
expressa nos 14 princípios de Deming, que por um lado expressavam a necessidade de motivar os
colaboradores e assegurar as condições individuais com efectivas melhorias ao nível do sistema.

Deming

Definiu a Qualidade em termos da adequação de um produto à sua utilização pretendida, aproximando
o conceito de Qualidade à perspectiva do cliente ou utilizador.
Apresenta também uma base conceptual para um processo de Gestão da Qualidade, dividido em três
fases distintas (Planeamento da Qualidade, controlo da Qualidade e melhoria da Qualidade) e
recomenda a criação de equipas de projectos.

Juran

Feigenbaum

Propôs a expressão “controlo da Qualidade total” reforçando a ideia que a Qualidade resulta de um
esforço de todos os indivíduos que colaboram com a organização e não de apenas um grupo de
projecto. Promove a melhoria contínua, através da melhoria de comunicação entre departamentos.

Crosby

Define a Qualidade em termos de conformidade do produto com as suas especificações técnicas, mas
introduz a ideia de que a Qualidade é grátis, compensa sempre o investimento, desde que se garanta
que o processo vai produzir bem à primeira “right first time”.

Ishikawa

Garvin

Harvey

Parte da ideia de círculos de Qualidade, que consiste na ideia de criar grupos de trabalho que discutem
e resolvem problemas de Qualidade.
Define a gestão de Qualidade como o desenvolvimento, produção e serviço de um produto, de forma
mais económica, útil e satisfatória para o consumidor.
Desenvolveu um léxico da Qualidade no qual é possível gestores, trabalhadores e até clientes pensem
e discutam questões da Qualidade de uma forma precisa. Encorajando as organizações a considerar a
Qualidade como um elemento importante no seu posicionamento estratégico.
Para o autor os serviços são por natureza intangíveis, o resultado do processo produtivo não é
meramente um bem físico, o que lhe confere um carácter de heterogeneidade que dificulta a avaliação
de Qualidade.
A prestação de um serviço exige em muitos casos a participação do cliente, o que origina
preocupações ao nível da relação que se estabelece durante o processo produtivo.
Sendo a Qualidade avaliada em função de duas componentes, a Qualidade técnica do serviço
(Qualidade dos resultados desejados pelos clientes ou fiabilidade do serviço) e a Qualidade funcional
(Qualidade do processo a que os clientes se submetem para obterem os resultados desejados).

Quadro 1 . Evolução do conceito da Qualidade (adaptado de Gomes, 2004).

6

2ºCiclo em Gestão Desportiva

Assim, da análise realizada julgamos ser possível compreender melhor o
conceito, em que a Qualidade de um produto ou serviço tem múltiplas faces e
tem como orientações as necessidades dos clientes, com implicações
estratégicas na dimensão da Qualidade das organizações.
Para Gomes (2004) ao nível da Gestão da Qualidade, apesar das
diferenças entre os contributos os autores realçam um conjunto de elementos
que sustentam a Teoria da Qualidade: envolvimento da gestão de topo,
envolvimento e autonomia dos colaboradores, gestão baseada em métricas e
factos, utilização de ferramentas de estatísticas para o controlo da variabilidade
e ênfase no cliente.
Em simultâneo com o desenvolvimento da Qualidade, o desafio da
sobrevivência no mercado potenciou o desenvolvimento de novas técnicas de
gestão. Actualmente actuam e caracterizam-se por três áreas distintas de
abordagem à Qualidade:
i. A Americana, que defende que a Qualidade não acontece por acaso,
mas sim pelo planeamento, controlo e aperfeiçoamento;
ii. A Japonesa, fundamentada nos métodos estatísticos e nos 14
princípios de Deming;
iii. A Europeia, que é sustentada pela padronização da International
Organisation for Standardisation, (ISO) que estabelece os requisitos
para que a organização elabore um sistema de Qualidade.
Segundo o normativo NP EN ISO 9001:2008 a Gestão da Qualidade é
definida como “Actividades coordenadas para dirigir e controlar uma
organização (conjunto de pessoas e de instalações inseridas numa cadeia de
responsabilidades, autoridades e relações) no que respeita à Qualidade (grau
de satisfação dos requisitos dado por um conjunto de características
intrínsecas) ”.
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1.2 ISO
A “International Organisation for Standardisation” (ISO) é uma federação
de organismos não governamentais que tem como missão a promoção do
desenvolvimento da normalização e actividade relacionadas, com a intenção de
facilitar o intercâmbio internacional de bens e serviços, para desenvolver a
cooperação nas esferas intelectual, científica, tecnológica e das actividades
económicas. As normas da família ISO 9000 (9000; 9001; 9004 e 19011) são
referenciais para a implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ)
que representam um consenso internacional sobre boas práticas de gestão e
com o objectivo de garantir o fornecimento de produtos que satisfaçam os
requisitos dos clientes, estatutários, regulamentares e promovam a melhoria
contínua, cuja tradução e publicação em Portugal é da responsabilidade do
Instituto Português da Qualidade (IPQ).
Segundo as metodologias da ISO, os referenciais normativos são
desenvolvidos por delegações nacionais de peritos, dos mais diversos sectores
da actividade, seleccionados pelos organismos nacionais de normalização,
com assento no Comité Técnico “ISO Technical Committee 176” (ISO/TC 176),
que no caso Português tem a representação do IPQ.
Na Figura 2 podemos observar a forma como é denominada uma norma
ISO através de siglas.

Figura 2 . Siglas da Norma.

No plano nacional o IPQ é o organismo responsável pela gestão,
coordenação e desenvolvimento do Sistema Português da Qualidade (SPQ),
que integra todas as partes importantes para a melhoria da Qualidade de
produtos, serviços, sistemas da Qualidade e qualificação de pessoas.
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Compete-lhe ainda promover a elaboração das normas portuguesas,
garantindo a coerência e actualidade do acervo normativo nacional e o
ajustamento da legislação nacional, orientando a actividade de numerosos
organismos, que com ele colaboram, aplicando e promovendo o uso
generalizado de procedimentos, de técnicas, metodologias e especificações
reconhecidos a nível europeu e/ou internacional, nomeadamente o Instituto
Português de Acreditação (IPAC) cuja função de “Acreditação” segundo a
Norma

Internacional

ISO/IEC

17011,

permite

o

reconhecimento

das

competências técnicas e a confiança nos resultados demonstrados pelas
entidades que executam a certificação.
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1.3 Família das Normas ISO 9000 e Campo de Aplicação
As quatro normas que constituem a família ISO 9000 foram
desenvolvidas para apoiar as organizações na implementação e operação de
Sistemas de Gestão da Qualidade. Em resultado da mais recente revisão, as
normas da família 9000, têm os campos de aplicação expressos no Quadro 2.

Norma

Campo de Aplicação
Fundamentos e Vocabulário
Está organizada em duas partes estruturantes:

NP EN ISO

-

Fundamentos;
Vocabulário (termos e definições).

9000:2005
Apresenta e descreve todos os conceitos importantes relacionados com a Gestão da Qualidade e
serve de base de orientação a toda a série de normas da família ISO 9000;
Refere também quais os oito princípios de Gestão da Qualidade.
Requisitos
Especifica os requisitos que um SGQ deve cumprir para satisfazer o cliente e cumprir o especificado
para o produto e/ou serviço;
NP EN ISO
9001:2008

Demonstra a Capacidade de fornecer produtos que satisfaçam todas as partes interessadas
(clientes, organização, fornecedores, colaboradores) de acordo com os requisitos regulamentares
aplicáveis;
É organizada segundo o modelo de abordagem por processos do “cliente ao cliente”;
Usa os oito Princípios da Gestão da Qualidade;
Enfoque na melhoria contínua da eficácia do SGQ e no envolvimento da gestão de topo.
Melhoria Contínua
Guia de orientação para melhorar o desempenho;

NP EN ISO

Proporciona linhas de orientação que estão para além dos requisitos da norma ISO 9001, de forma
a considerar a eficácia como a eficiência de um SGQ;

9004:2000
Satisfaz todas as partes interessadas (clientes; organização, fornecedores, colaboradores e outras)
sendo os objectivos de satisfação e Qualidade mais abrangentes que os da ISO 9001;
Não se destina à certificação nem a guiar a implementação da ISO 9001.
Orientações para Auditorias
NP EN ISO
19011:2003

Proporciona a orientação sobre os princípios de auditoria a sistemas de Gestão da Qualidade e de
gestão ambiental;
Orientação sobre a competência dos auditores.

Quadro 2 . Campos de Aplicação das Normas da Família ISO 9000.
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Perante o exposto podemos constatar que a compilação de boas
práticas num conjunto de requisitos normativos da ISO 9001:2008 e
orientações para a melhoria de desempenho da ISO 9004:2000, constituem um
par estável para as organizações que pretendam implementar e melhorar um
SGQ, o que permite segundo Correia (2001), produzir serviços desportivos que
possibilitam à organização alcançar os seus objectivos e, simultaneamente,
permitam a satisfação das necessidades dos interessados dos serviços.
Para melhor enquadrar a estrutura da norma NP EN 9001:2008 e a
importância que esta pode assumir na gestão eficaz da Qualidade dos serviços
para as organizações desportivas, o que para Costa (2001) começa a ser
encarado

como

um

factor

determinante

para

o

desenvolvimento

e

sobrevivência de uma organização. Importa apresentar os termos e definições
mais importantes da mesma, a saber:

i.

Política da Qualidade: conjunto de intenções e de orientações de
uma organização, relacionada com a Qualidade, tal como
formalmente expresso pela gestão de topo (pessoa ou grupo de
pessoas que dirige e controla uma organização ao mais alto nível);

ii.

Objectivos da Qualidade: algo que se procura obter ou atingir
relativo à Qualidade, normalmente os objectivos são baseados na
Política da Qualidade de organização;

iii.

Planeamento da Qualidade: parte da Gestão da Qualidade,
orientada para o estabelecimento dos objectivos da Qualidade e
para a especificação dos processos (conjunto de actividades interrelacionadas ou interatuantes que transformam entradas em
saídas) operacionais e dos recursos relacionados, necessários
para atingir esses objectivos.
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iv.

Controlo da Qualidade: parte da Gestão da Qualidade orientada
para a satisfação dos requisitos da Qualidade.

v.

Garantia da Qualidade: parte da Gestão da Qualidade orientada
no sentido de gerar confiança quanto à satisfação dos requisitos da
Qualidade.

vi.

Melhoria da Qualidade: parte da Gestão da Qualidade orientada
para o aumento da capacidade para satisfazer os requisitos da
Qualidade, podendo estar relacionados com aspectos, como a
eficácia (medida em que as actividades planeadas foram realizadas
e conseguidos os resultados planeados), eficiência (relação entre
os resultados obtidos e os recursos utilizados) ou rastreabilidade
(capacidade de seguir a história, aplicação ou localização do que
estiver a ser considerado).

Estamos assim, perante o desenvolvimento de um novo sistema
organizacional no qual a implementação da norma ISO 9001:2000, se constituí
como uma resposta das organizações, à competitividade vivida pelos serviços
desportivos públicos e privados, na gestão desportiva e conquista de clientes.
Esta resposta permite Pires & Sarmento (1999) dizer que estamos no
domínio duma nova gestão que pode assumir as mais variadas formas de
intervenção, para aqueles que estão encarregues de unidades ou subunidades
dum dado sistema organizacional e que nele actuam através da manipulação
duma tecnologia específica – no caso do desporto -, adaptada a um contexto.
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1.4 Princípios da Gestão da Qualidade
Importa considerar que a aplicação e desenvolvimento da norma ISO
9001:2008 tem na base da sua implementação os oito princípios de Gestão da
Qualidade, consagrados ISO 9000:2005, apresentados de seguida.

1.4.1 Organizações Focadas no Cliente
As organizações dependem dos seus clientes e sobretudo devem
compreender as suas necessidades actuais e futuras, satisfazer os seus
requisitos e orientar-se para exceder as suas expectativas (NP EN ISO
9000:2005).
Para Chang (1998), a Qualidade dos serviços conduz a diferentes
consequências na perspectiva dos clientes, o que, sendo estas favoráveis,
conduzem à satisfação dos clientes.
Zeithalm et al. (1996) sugerem ainda que as intenções comportamentais
dos clientes são fortemente influenciadas pela Qualidade do serviço,
sustentando que quando a avaliação da Qualidade do serviço por parte dos
clientes é alta, as intenções comportamentais do cliente são favoráveis,
fortalecendo por isso a sua ligação à empresa, criando índices de fidelização
elevados.
Aplicando os princípios de focagem do cliente a organização deve tomar
as seguintes acções:
i.

Perceber todas as necessidades e expectativas do cliente para os
produtos, entrega, preço, dependência, etc;

ii.

Assegurar uma aproximação balanceada entre as necessidades e
expectativas

dos

clientes

e

outras

partes

interessadas

(proprietários, pessoas, fornecedores, comunidades locais e
sociedade em geral);
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iii.

Comunicar todas as necessidades e expectativas a toda a
organização;

iv.

Medir a satisfação do cliente e actuar em função dos resultados;

v.

Gerir as relações com os clientes.

Algumas das aplicações benéficas deste princípio incluem:
i.

Para a formulação da estratégia e política, fazer compreender as
necessidades dos clientes e das outras partes interessadas através
de toda a organização;

ii.

Para a determinação de objectivos e metas, assegurar que os
objectivos e metas relevantes estão directamente ligadas as
necessidades e expectativas do cliente;

iii.

Para

a

gestão

operacional,

melhorar

o

desempenho

da

organização de forma a ir ao encontro das necessidades do cliente;
iv.

Para a gestão de recursos humanos, assegurar que as pessoas
têm os conhecimentos e ferramentas necessários para satisfazer
as organizações dos clientes.
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1.4.2 Liderança
A Gestão de Topo estabelece unidade no propósito e direcção da
organização Deve criar e manter um ambiente interno no qual as pessoas se
possam sentir completamente envolvidas de forma a atingir os objectivos da
organização (NP EN ISO 9000:2005).
Segundo Carapeto & Fonseca (2005) a liderança é representada
sobretudo pela coragem de inovar e pela capacidade de entusiasmar os outros,
ou seja, de mobilizar os outros em torno de projectos partilhados.
Para Duluc (2001) o líder antecipa o futuro, cria uma imagem do
resultado a alcançar e, para ser seguido, partilha a sua visão com
colaboradores e motiva-os para a alcançar.
Aplicando os princípios da liderança, a organização deve tomar as
seguintes acções:
i. Ser pró activa e liderar pelo exemplo;
ii. Compreender e responder às mudanças do ambiente externo;
iii. Considerar as necessidades de todas as partes interessadas
incluindo clientes, proprietários, pessoas, fornecedores, comunidade
local e sociedade em geral;
iv. Estabelecer uma visão clara do futuro da organização;
v. Estabelecer valores chave e regras modelo de ética a todos os
níveis de organização;
vi. Construir confiança eliminando o medo;
vii. Fornecer às pessoas os recursos e liberdade necessários para
actuar com responsabilidade e prudência;
viii. Inspirando, encorajando e reconhecendo a contribuição das
pessoas;

15

2ºCiclo em Gestão Desportiva

ix. Promover uma comunicação aberta e honesta;
x. Formando, treinando e dirigindo pessoas;
xi. Definir objectivos e metas agressivas;
xii. Implementando estratégias para alcançar estes objectivos e metas.

Algumas das aplicações benéficas deste princípio incluem:
i. Para a formulação da estratégia e política, estabelecer e comunicar
uma visão clara do futuro da organização;
ii. Para determinação de objectivos e metas, traduzir a visão da
organização para objectivos e metas mensuráveis;
iii. Para

a

gestão

operacional,

as

pessoas

envolvidas

e

responsabilizadas atingem os objectivos da organização;
iv. Para a gestão de recursos humanos, ter uma força de trabalho bem
informada, estável, motivada e responsabilizada.
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1.4.3 Envolvimento das Pessoas
As pessoas, a todos os níveis, são a essência de uma organização e o
seu completo envolvimento permite que as suas capacidades sejam utilizadas
em benefício da organização (NP EN ISO 9000:2005).
Para Domingues (2003), a adopção de uma Política da Qualidade numa
organização começa com a definição da visão, da missão e dos valores da
organização. É neste triângulo que reside boa parte do futuro sucesso das
práticas da Qualidade. Isto porque a Qualidade não depende unicamente de
factores técnicos e de características organizacionais. Depende antes, e
sobretudo, das pessoas.
A aplicação do princípio de envolvimento das pessoas deve levar às
seguintes acções pelas pessoas:
i.

Aceitar competência e responsabilidade para resolver problemas;

ii.

Procurar activamente oportunidades para fazer melhorias;

iii.

Procurar activamente oportunidades para desenvolver as suas
competências, conhecimentos e experiência;

iv.

Partilhar livremente conhecimentos e experiências em equipas e
grupos;

v.

Focar a criação de valor para o cliente;

vi.

Ser inovador e criativo no cumprimento dos objectivos da
organização;

vii.

Representar melhor a organização aos clientes, comunidades
locais e sociedade em geral;

viii.
ix.

Tirar satisfação do seu trabalho;
Ser entusiasta e orgulhoso de fazer parte da organização.
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Algumas das aplicações benéficas deste princípio incluem:
i.

Para a formulação da estratégia e política, as pessoas contribuem
efectivamente

para

melhorar

a

política

e

estratégias

da

organização;
ii.

Para determinação de objectivos e metas, as pessoas partilharem
a sua responsabilidade nos objectivos da organização;

iii.

Para a gestão operacional, as pessoas serem envolvidas nas
decisões apropriadas e na melhoria dos processos;

iv.

Para a gestão de recursos humanos, as pessoas estarem mais
satisfeitas com os seus empregos e serem envolvidas activamente
no seu crescimento e desenvolvimento pessoal, para o benefício
da organização.
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1.4.4 Abordagem por Processos
Um resultado desejado é obtido mais eficientemente quando as
actividades e recursos relacionados são geridos como um processo (NP EN
ISO 9000:2005).
Para Vieira (2000) os processos de medida, avaliação e controlo da
Qualidade deixam de estar ligados unicamente a características físicas ou ao
cumprimento de normas ou especificações técnicas, passando a incluir
também, as sensações, as percepções, as impressões e a satisfação dos
clientes.
Aplicando o princípio de aproximação por processos a organização deve
tomar as seguintes acções:
i.

Definir os processos para os resultados desejados;

ii.

Identificar e medir os requisitos ou entradas e os resultados do
processo;

iii.

Identificar a interface dos processos com as funções da
organização;

iv.

Avaliar os possíveis riscos, consequências e impactos dos
processos nos clientes, fornecedores e outras partes interessadas
no processo;

v.

Estabelecer

claramente

responsabilidades,

autoridades

e

contabilizar a gestão dos processos;
vi.

Identificar os clientes internos e externos, fornecedores e outras
partes interessadas do processo;

vii.

Quando concebe processos, deve ser dada consideração às
diversas fases do processo, actividades, fluxos, medidas de
controlo, necessidades de formação, equipamento, métodos,
informação, materiais e outros recursos para atingir os resultados
desejados.
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Algumas das aplicações benéficas deste princípio incluem:
i.

Para a formulação da estratégia e política, utilizando processos
definidos em toda a organização vai levar a resultados mais
previsíveis, melhor utilização de recursos, menores ciclos de tempo
e menores custos;

ii.

Para determinação de objectivos e metas, perceber a capacidade
dos processos permite a criação de objectivos e metas agressivas;

iii.

Para a gestão operacional, adoptar a abordagem por processos
para todas as operações, resulta em menores custos, prevenção
de erros, controlo de variações, menores ciclos de tempo e
resultados mais previsíveis;

iv.

Para a gestão de recursos humanos estabelecer processos de
custos eficientes para a gestão de recursos humanos, tais como
contratação, formação e treino, permite o alinhamento destes
processos com as necessidades da organização e produz um
grupo de trabalho mais capaz.
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1.4.5 Abordagem Sistemática da Gestão
Identificar, compreender e gerir um sistema de processos interrelacionados para um determinado objectivo melhora a eficiência e eficácia da
organização (NP EN ISO 9000:2005).
Segundo Cardoso (2001) os objectivos explicitam aquilo que uma
organização pretende atingir através das suas actividades em determinados
momentos, devendo ser mensuráveis, periodizados e calendarizáveis, difíceis,
para exigirem empenhamento e esforço, mas exequíveis, afim de não se
criarem situações de desilusão.
Aplicando o princípio da abordagem sistemática da Gestão a
organização deve tomar as seguintes acções:
i.

Definir o sistema identificando ou desenvolvendo os processos que
afectam um dado objectivo;

ii.

Estruturar o sistema para atingir o objectivo da forma mais
eficiente;

iii.

Perceber as interdependências dentro dos processos do sistema;

iv.

Melhorar continuamente o sistema através de medições e
avaliações;

v.

Estabelecer constrangimentos de recursos antes da utilização.

Algumas das aplicações benéficas deste princípio incluem:
i.

Para a formulação da estratégia e política, a criação de planos
compreensivos e agressivos que liguem entradas funcionais e
processos;

ii.

Para determinação de objectivos e metas, os objectivos e metas
individuais dos processos são alinhados com os objectivos chave
da organização;
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iii.

Para a gestão operacional, uma visão mais alargada da
efectividade dos processos que leva a uma melhor compreensão
das origens dos problemas e acções de melhoria tomadas em
tempo certo;

iv.

Para a gestão de recursos humanos, fornece uma melhor
compreensão das regras e responsabilidades para atingir os
objectivos comuns daí reduzindo as barreiras funcionais e
melhorando a equipa de trabalho.
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1.4.6 Melhoria Contínua
A melhoria contínua deve ser um objectivo permanente da organização
(NP EN ISO 9000:2005).
Para Gerson (1998) a Qualidade e o serviço são os meios para atingir o
fim que é a satisfação do cliente e o seu regresso.
Aplicando o princípio da melhoria contínua a organização deve tomar as
seguintes acções:
i.

Fazer da melhoria contínua dos produtos, processos e sistema, um
objectivo para cada indivíduo da organização;

ii.

Aplicar os conceitos básicos de melhoria de aumento de melhoria e
quebra de melhoria;

iii.

Utilizando avaliações periódicas contra estabelecer critérios de
excelência para identificar as áreas de potencial melhoria;

iv.

Melhorar continuamente a eficiência e eficácia de todos os
processos;

v.

Promover actividades baseadas na prevenção;

vi.

Fornecer a todos os membros da organização formação e treino
adequados dos métodos e ferramentas de melhoria contínua, tais
como:
a)

O ciclo Planear - Executar - Verificar – Agir (PDCA)

b)

Resolução de problemas;

c)

Processos de re - execução;

d)

Processo de inovação.

vii.

Estabelecer medidas e metas para guiar e fixar melhorias;

viii.

Reconhecer as melhorias.
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Algumas das aplicações benéficas deste princípio incluem:
i.

Para a formulação da estratégia e política, criando e atingindo
planos de negócio mais competitivos através da integração da
melhoria contínua com estratégias e planos de negócio;

ii.

Para

determinação

de

objectivos

e

metas,

estabelecendo

objectivos de melhoria realistas e agressivos e fornecendo os
recursos para os atingir;
iii.

Para a gestão operacional, envolver as pessoas na organização
nos processos de melhoria contínua;

iv.

Para a gestão de recursos humanos, fornecer a todas as pessoas
da organização ferramentas, oportunidades e encoraja-las para
melhorar os produtos, processos e sistemas.
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1.4.7 Aproximação Factual da Tomada de Decisões
Decisões eficazes são baseadas na análise de dados e informações (NP
EN ISO 9000:2005).
Para Soares (2007) importa criar e desenvolver uma linha de
investigação que potencie as vantagens (...) na melhoria do conhecimento, do
ponto de vista conceptual e aplicado, assim como nos reflexos que poderá ter
na

prestação

dos

serviços

no

Desporto,

nas

competências

e

no

desenvolvimento de ferramentas que auxiliem os gestores do Desporto a
exercerem as actividades profissionais com eficácia e eficiência.
Aplicando o princípio de aproximação factual a organização deve tomar
as seguintes acções:
i.

Tomar medidas e recolher dados e informações relevantes para os
objectivos;

ii.

Assegurar que os dados e informações são suficientemente
precisos, credíveis e aceitáveis;

iii.

Analisando os dados e informações utilizando métodos válidos;

iv.

Perceber o valor das técnicas estatísticas apropriadas;

v.

Tomar decisões e tomar acções baseadas nos resultados da
análise lógica balanceada com a experiência e intuição.

Algumas das aplicações benéficas deste princípio incluem:
i.

Para a formulação da estratégia e política, estratégias baseadas
em dados e informações relevantes são mais realistas e mais
prováveis de serem atingidas;

ii.

Para determinação de objectivos e metas, utilizando dados e
informações relevantes comparativas para determinar objectivos e
metas realistas e agressivos;
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iii.

Para a gestão operacional, dados e informação são a base para
compreender o desempenho quer os processos quer o sistema
para guiar melhorias e prevenir de problemas futuros;

iv.

Para a gestão de recursos humanos, analisar dados e informação
de fontes, tais como inquéritos das pessoas, sugestões e grupos
para guiar a formulação das políticas de recursos humanos.
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1.4.8 Relação de Mútuo Benefício com os Fornecedores
Uma organização e os seus fornecedores são interdependentes e uma
relação mutuamente benéfica desenvolve a capacidade de ambos criarem
valor (NP EN ISO 9000:2005).
A organização ao abraçar a filosofia e aplicar objectivos dos Catorze
Pontos de Deming (1982) pode, adoptar a nova filosofia de gestão, segundo a
qual todos ganham (win-win), devendo-se colocá-la em prática e transmiti-la
aos colaboradores, clientes e fornecedores que traduzem os objectivos na sua
lista de objectivos. Ainda segundo o mesmo autor a organização pode
igualmente, eliminar o medo, construindo um ambiente de confiança para que
as pessoas trabalhem com eficiência e dêem o melhor de si, sem receio de
errar.
Aplicando o princípio da relação de mútuo beneficio com os
fornecedores a organização deve tomar as seguintes acções:
i.

Identificar e seleccionar os fornecedores chave;

ii.

Estabelecer relações com os fornecedores que balança os ganhos
a curto prazo com considerações a longo prazo para a organização
e sociedade em geral;

iii.

Criar comunicação clara e aberta;

iv.

Iniciar um desenvolvimento conjunto e melhorar os produtos e
processos;

v.

Estabelecer

conjuntamente

uma

clara

compreensão

das

alcançados

dos

necessidades dos clientes;
vi.

Partilhar informação e planos futuros;

vii.

Reconhecer

as

melhorias

fornecedores.
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Algumas das aplicações benéficas deste princípio incluem:
i.

Para a formulação da estratégia e política, criar vantagem
competitiva através do desenvolvimento das alianças estratégicas
ou parcerias com os fornecedores;

ii.

Para determinação de objectivos e metas, estabelecer objectivos e
metas mais agressivas através do envolvimento e participação dos
fornecedores;

iii.

Para a gestão operacional, criar e gerir as relações com os
fornecedores para assegurar que as entregas dos fornecedores
têm confiança, prazo e sem defeitos;

iv.

Para a gestão de recursos humanos desenvolver as capacidades
dos fornecedores através do treino e esforços de melhoria
conjuntos.
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1.5 A Norma ISO 9001:2008
A implementação de um SGQ baseado na Norma ISO 9001:2008 deve
fornecer evidências que a organização é capaz de responder às exigências
legais e necessidades clientes, focalizando o seu desenvolvimento nos seus
objectivos, metas, necessidades dos clientes e nos processos utilizados para
entregar os produtos ou serviços adequados.
Estruturalmente a Norma NP EN ISO 9001:2008 está organizada em oito
capítulos:
1. Objectivos e Campo de Aplicação;
2. Referência Normativa;
3. Termos e Definições;
4. Sistema de Gestão da Qualidade;
5. Responsabilidade da Gestão;
6. Gestão de Recursos;
7. Realização do Produto;
8. Medição, Análise e Melhoria.

Sendo os três primeiros de carácter meramente introdutório, o quarto
“Sistema de Gestão da Qualidade” apresenta as regras básicas da focalizarão
da Gestão da Qualidade, sendo nos capítulos da “Responsabilidade da
Gestão”, “Gestão de Recursos”, “Realização do Produto” e “Medição, Análise e
Melhoria” apresentados os requisitos (necessidade ou expectativa expressa,
geralmente implícita ou obrigatória) para a certificação.
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Assim,

a

Filosofia

básica

das

ISO

9000,

aplica-se

no

Modelo da ISO 9001:2008, da seguinte forma:
i.

A Gestão de Topo define os requisitos (Responsabilidade da
Direcção);

ii.

Os recursos são determinados e alocados (Gestão dos Recursos);

iii.

Os processos são estabelecidos e operados (Realização do
Produto e/ou Serviço);

iv.

Os resultados são medidos e melhorados (Medição, Análise e
Melhoria);

v.

Retorno da informação para melhoria (Análise dos dados e revisão
pela Direcção).

Por sua vez, os capítulos dividem-se em cláusulas, estas em subcláusulas, até aos requisitos como por exemplo:
Capítulo
6. Gestão de Recursos.
Cláusula
6.2. Recursos Humanos.
Sub-cláusula
6.2.2 Competência, formação e consciencialização.
Requisitos
a) Determinar a competência necessária para o pessoal que
desempenha trabalho que afecta a conformidade dos requisitos
do produto;
b) Onde aplicável, proporcionar formação ou empreender outras
acções para atingir a competência necessária

30

2ºCiclo em Gestão Desportiva

Deste modo, é oportuno enquadrar funcionalmente os capítulos da
norma NP EN ISO 9001:2008, que no decurso do presente projecto darão
corpo aos requisitos da certificação, considerando ainda que para cada Etapa e
Tarefa será efectuada a análise crítica das cláusulas, sub-cláusulas e requisitos
que lhe estão associados, expressos no Quadro 3.
Capítulo

Cláusula

Sub-cláusula

Requisitos

Comprometimento da Gestão
Focalização no Cliente
Política da Qualidade
Planeamento

Responsabilidade da
Gestão

Responsabilidade, autoridade e
Comunicação
Revisão pela Gestão

a),b),c),d),e).
a),b),c)d),e).
Objectivos da Qualidade
Planeamento do SGQ
Responsabilidade e autoridade
Representante da Gestão
Comunicação interna
Generalidade
Entradas para a revisão
Saída da revisão

a) e b)
a), b) e c).

a),b),c),d),e),f),g).
a), b) e c).

Provisão de Recursos

Gestão de Recursos

Recursos Humanos

Generalidades
Competência,
formação
consciencialização
Infra-estrutura
Ambiente de trabalho

e a),b),c),d),e).
a),b),c).

Planeamento da realização do
produto
Processos relacionados com os
clientes

Concepção e Desenvolvimento

Realização do
Produto

Compras

Produção e Fornecimento do
Serviço

a),b),c),d).
Determinação
dos
requisitos
relacionados com o produto
Revisão
dos
requisitos
relacionados com o produto
Comunicação com o cliente
Planeamento da concepção e do
desenvolvimento
Entradas para a concepção e
desenvolvimento
Saídas da concepção e do
desenvolvimento
Revisão da concepção e do
desenvolvimento
Verificação da concepção e do
desenvolvimento
Validação da concepção e do
desenvolvimento
Controlo
de
alterações
na
concepção e no desenvolvimento
Processo de compra
Informação de compra
Verificação do produto comprado
Controlo da produção e do
fornecimento do serviço
Validação dos processos de
produção e do fornecimento do
serviço
Identificação e rastreabilidade
Propriedade do cliente
Preservação do produto
Controlo do equipamento e de
monitorização e medição

Generalidades

a),b),c).
a),b),c).
a),b),c).
a),b),c),d).
a),b),c),d).
a),b).

a),b),c).
a),b),c),d),e),f).
a),b),c),d),e).

a),b),c),d),e).
a),b),c).

Monitorização e Medição

Medição, Análise e
Melhoria

a),b),c),d).

Satisfação do cliente
Auditoria interna
Monitorização e medição
processos
Monitorização e medição
Produto

Controlo do Produto Não
Conforme
Análise de Dados

a),b),c),d).

Quadro 3 . Estrutura da Norma
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do
a),b),c),d).

Melhoria contínua
Acções Correctivas
Acções Preventivas

Melhoria

a),b).
de

a),b),c),d),e),f).
a),b),c),d),e).
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1.6 Princípios de Gestão na Norma ISO 9001:2008
No seguimento das considerações já referidas, é necessário enquadrar
os Princípios da Gestão da Qualidade definidos na Norma NP EN ISO 9000,
com a implementação e desenvolvimento nos capítulos, cláusulas, subcláusulas e requisitos da Norma NP EN ISO 9001.
Deste modo, no Quadro 4 podemos observar a correlação existente
entre os Princípios da Gestão e os Capítulos da Norma.
Princípios da Gestão

Capítulo da Norma
5 Responsabilidade da gestão

1.Organizações focadas no cliente

(5.2. Focalização no cliente)
(8.2.1. Satisfação do cliente)
5 Responsabilidade da gestão

2.Liderança
(5.5.2. Representante da gestão)
5 Responsabilidade da gestão
(5.5.3. Comunicação interna)
3.Envolvimento das Pessoas
6 Gestão de recursos
(6.2. Recursos humanos)
4 Sistema de Gestão da Qualidade

4.Abordagem por processos
6 Gestão de recursos

5.Abordagem Sistemática da Gestão
7 Realização do produto
6.Melhoria Contínua

8 Medição, análise e melhoria
8 Medição, análise e melhoria

7.Aproximação factual da tomada de decisões
(8.4. Análise de dados)
7 Realização do produto
8.Relação de mútuo benefício com os fornecedores
(7.4. Compras)

Quadro 4 . Princípios da Gestão e Capítulos da Norma.
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2 Enquadramento e Caracterização de Castro Daire
Com a necessidade de enquadrar a Câmara Municipal na sua relação
com o meio ambiente que a envolve para melhor interpretar as suas dinâmicas
de intervenção, foram analisadas ao nível “macro”, as seguintes variáveis:
localização geográfica, evolução demográfica, educação e desenvolvimento
económico

do

Concelho,

ao

nível

“micro”

foi

também

realizado

o

enquadramento da Câmara Municipal enquanto entidade Gestora do Complexo
Desportivo, do qual é parte integrante a Instalação Desportiva das Piscinas
Municipais.

2.1 Localização Geográfica
O Concelho de Castro Daire situa-se na região Centro (NUT II), Distrito
de Viseu e está inserido na sub-região Dão/Lafões (NUT III). O concelho ocupa
uma área equivalente a 383,2 Km2, distribuída pelas suas 22 freguesias:
Almofala, Alva, Cabril, Castro Daire, Cujó, Ermida, Ester, Gafanhão, Gosende,
Mamouros, Mezio, Mões, Moledo, Monteiras, Moura Morta, Parada de Ester,
Pepim, Picão, Pinheiro, Reriz, Ribolhos e S. Joaninho. Entre estas freguesias
contam-se duas vilas: Castro Daire e Mões (vila desde 21 de Junho de1995).
Confina a norte com os Concelhos de Tarouca, Lamego, Resende e
Cinfães; a Este com Vila Nova de Paiva; a sul com Viseu e a Oeste com S.
Pedro do Sul e Arouca como representado na Figura 3.

Figura 3 . Localização do Concelho de Castro Daire
Fonte: www.ine.pt
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2.2 Demografia
Do ponto de vista demográfico o Concelho de Castro Daire contava em
2007, segundo o Instituto Nacional de Estatística, com 16618 habitantes, dos
quais 8126 homens (48,90%) e 8492 mulheres (51,10%). No Quadro 5
podemos verificar a distribuição da população por grupos etários.

0-14 Anos

15-24 Anos

25-64 Anos

≥ 65 Anos

M

F

M

F

M

F

M

F

1147

1084

1106

1037

4174

4098

1699

2273

2231

2143

8272

3972

Quadro 5 . População concelhia, por grupos etários e sexo, em 2007
Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro, INE, 2007.

A dinâmica de crescimento do concelho, entre 1950 e 2007, mostrou-se
francamente negativa, situando-se nos (-37,66%). De salientar que entre o
último recenseamento de 2001 e o Anuário de Estatística da Região Centro de
2007 a perda populacional situou-se nos 2,19%, ou seja, o concelho perdeu
372 habitantes como podemos verificar no Gráfico 1.
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Gráfico 1 . Evolução da população do Concelho entre 1950 e 2007.
Fonte: IX, X, XI, XII; XII, XIV Recenseamentos Gerais da População e Anuário Estatístico da
Região Centro, INE, 2007.
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No Quadro 6 podemos observar que o índice de envelhecimento e os
rácios de dependência são indicadores importantes para a compreensão do
comportamento demográfico no Concelho de Castro Daire.
Anos

2001

2007

R.D. JOVENS

26,29 %

21,42 %

R.D. IDOSOS

38,09 %

38,13 %

R.D.TOTAL

64,38 %

59,55 %

INDICE DE ENVELHECIMENTO

144,9 %

178,03 %

Quadro 6 - Rácios de dependência de índices de envelhecimento do Concelho
Fonte: XIV Recenseamentos Gerais da População, Anuário Estatístico da Região Centro, INE,
2007.

Em 2001, o concelho de Castro Daire apresentava um Rácio de
Dependência Total de 64,38%, ou seja, por cada 100 pessoas potencialmente
activas existiam cerca de 64 em idades não activas (jovens e idosos). No
entanto, em 2007 regista-se uma tendência decrescente no Rácio de
Dependência Total onde o valor representativo de 59,55%, sendo de
considerar que por cada 100 pessoas potencialmente activas passaram a
existir 59 em idades não activas.
Verifica-se que na estrutura demográfica, o Rácio de Dependência dos
Jovens em 2007 decresceu para 21,42, face aos 26,29 registados em 2001,
confirmando a perda de peso que está faixa etária tem vindo a perder na
estrutura demográfica, em sentido crescente aparece o Rácio de Dependência
de Idosos que apresenta em 2007 um registo de 38,13% superior aos 38,09%
de 2001.
É de considerar que, segundo o INE, nos Censos de 2001, o concelho
de Castro Daire já integrava os 2/3 das Sub-regiões, onde os Índices de
Envelhecimento da População eram superiores a 100%, uma vez que para
cada 100 jovens existiam 145 idosos em 2001 agravado em 2007 com um valor
de 178 como se constata no Quadro 7.
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Nascimentos

Óbitos

Saldo Natural

2002

142

224

-82

2007

106

235

-127

Quadro 7 . Saldo Natural entre Recenseamentos no Concelho de Castro Daire.
Fonte: Diagnóstico Social do Município de Castro Daire, Anuário Estatístico da Região Centro,
2007,INE.

Importa salientar que no concelho de Castro Daire, tem diminuído a taxa
de Natalidade, agravando assim a diminuição de população do concelho ao
longo das últimas décadas, o que demonstra uma clara tendência de
despovoamento dos concelhos do interior de Portugal.
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2.3 Educação
Considerando a educação e a qualificação da população como um
elemento fundamental e estratégico para o desenvolvimento de um país e de
uma sociedade, importa realizar uma análise à evolução recente da Educação
no contexto local, e realçar a importância que este factor tem no concelho de
Castro Daire expressa no Quadro 8.
2005/06
Nível de Ensino
População escolar

Pré-escolar

341 + (104)
4451

2006/07

N.º de
Estabelecimentos

População escolar

N.º de
Estabelecimentos

30 + (1)

374 + (62)

19 + (1)

312

4363

204

1.º Ciclo do Ensino
Básico

755

55

706

28

2.º Ciclo do Ensino
Básico

454

2

347

2

3.º Ciclo do Ensino
Básico

634

3

730

3

Ensino Secundário

332

1

422

1

Ensino Profissional

126

1

130

1

Quadro 8 . População escolar em 2005/06 e 2006/07 no Concelho de Castro Daire.
Fonte: Diagnóstico Social do Município de Castro Daire, Anuário Estatístico da Região Centro
2007,INE.

É de considerar que perante a situação apresentada no quadro anterior,
verifica-se uma diminuição da população escolar, que na transição dos anos
lectivos em causa, houve uma acentuada diminuição quanto ao n.º de Escolas
em funcionamento no ensino do 1.º Ciclo, fruto de um reordenamento. Outro
aspecto importante é a importância que a rede de ensino público ainda vai
mantendo, já que a possibilidade de recorrer a instituições privadas é diminuta.
1

Dos 445 alunos inscritos no ensino pré-escolar, 104 frequentavam um estabelecimento privado.

2

Dos 31 estabelecimentos de ensino 10 funcionavam em regime de itinerância e um é privado e da propriedade da

Santa Casa da Misericórdia de Castro Daire.
3

Dos 436 alunos inscritos no ensino pré-escolar, 62 frequentavam um estabelecimento privado.

4

Dos 20 estabelecimentos de ensino continua a manter-se o recurso a um privado “ Santa Casa da Misericórdia de

Castro Daire”.
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Segundo os Censos de 2001 “Portugal registou uma taxa de
analfabetismo inferior à de 1991, redução que se observou em todas as NUTS
III”, tendência que se estima vir a ser contínua ao longo destes anos, apesar de
no Concelho de Castro Daire e segundo o Diagnóstico Social do Município
apontar em 2006, com alguma cautela os indicadores que podemos observar
no Quadro 9.
Indicadores

%

Abandono Escolar

4,5

Saída Antecipada

38,7

Saída Precoce

59

Retenção no Ensino Básico (1.º, 2.º e 3 Ciclos, em 1999/2000)

11,4

Aproveitamento no Ensino Secundário (1999/2000)

55,3

Quadro 9 . Abandono e insucesso escolares (% em 2001).
Fonte: Diagnóstico Social do Município de Castro Daire, 2006.

No entanto, e segundo valores do INE, no Anuário de Estatística da
Região Centro no ano lectivo de 2006/07, verificou-se uma diminuição na taxa
de retenção e desistência no ensino básico, passando esta, para um total de
11%, tendo em igual período a taxa de transição e conclusão no Ensino
Secundário, atingido um valor de 77,5%.
Se atendermos à taxa bruta de escolarização que estabelece uma
relação percentual entre o n.º total de alunos matriculados num determinado
ciclo de estudos e a população residente em idade normal de frequência desse
ciclo de estudos em 2006/07, o concelho de castro Daire apresenta valores de
118,2% para os Ensino Básico e de 96,2 % para o Ensino Secundário, sendo
evidente uma clara melhoria, fruto de uma grande aposta pelas entidades
responsáveis.
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2.4 Economia
Há ainda factores que de forma isolada ou de forma partilhada assumem
um enorme relevo no desenvolvimento de uma região. Desta feita, importa aqui
enquadrar e perceber as dinâmicas económicas e do emprego local, como um
meio de desenvolvimento e de fixação da população apresentados no Quadro
10.
Sector de Actividade

1991

2001

Primário

54,3

22

Secundário

18,3

29

Terciário

27,4

49

Taxa de Actividade

36,8

35

Quadro 10 . Evolução População Economicamente activa Empregada (%).
Fonte: Diagnóstico Social do Município de Castro Daire, 2006.

Como se pode constatar, é notório um crescente abandono do sector
primário, acompanhado de um crescimento exponencial dos sectores
secundários e terciário, tendência que se tem mantido ao longo dos anos já
que segundo o Instituto de Emprego e Formação Profissional, no seu Relatório
Anual de 2008 sobre a situação de Mercado de Emprego, refere que “ No
centro, as ofertas incidiram sobretudo nos Subsectores das “Actividades
imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio” (19,4%), nos Transportes
e Armazenagem” (14,3%), no “Comercio por grosso e retalho” (13,7%) e na
“Construção” (10,1%).
Se considerarmos que já em 2004, o número de sociedades do sector
terciário registadas no Concelho de Castro Daire, representava 64 % dos
sectores da actividade económica, provocando profundas alterações nos
mercados de trabalho e consequente necessidade de adaptabilidade das
famílias.
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2.5 Contexto Funcional da Câmara Municipal de Castro Daire
Ao nível do contexto funcional, a Câmara Municipal de Castro Daire
divide-se em seis unidades orgânicas e trinta e quatro subunidades que
dependem hierarquicamente do Sr. Presidente da Câmara e Vereação. No
entanto é de considerar que à data de execução do projecto, na Divisão de
Desenvolvimento Social, Cultural e Humano não existia uma chefia nomeada,
sendo a ligação funcional estabelecida de forma directa entre o centro
estratégico e o centro operacional expressa na Figura 4.

Figura 4 . Organigrama da Câmara Municipal de Castro Daire.
Fonte: www.cm-castrodaire.pt
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2.7 Área de Intervenção
Considerando que o Município de Castro Daire intervém activamente em
áreas tão diferenciadas como: educação, acção social, cultura, ambiente,
turismo, gestão de instalações e outras, com a execução do projecto de
implementação das etapas e tarefas da NP EN 9001:2008, foi possível
optimizar uma das áreas de intervenção do Município designadamente na
gestão da infra-estrutura desportiva da subunidade orgânica (Secção de
Desporto) que é parte integrante da Divisão de Desenvolvimento Social,
Cultural e Humano, da Câmara Municipal.

2.8 Recursos
Existem nas Piscinas Municipais os seguintes Recursos.
2.8.1 Espaciais
-

Zona de estacionamento; uma recepção; um bar; um gabinete técnico;
uma sala de reuniões; uma sala de exposições; duas casas de banho
públicas; uma bancada para espectadores; oito balneários (com zona de
chuveiro, casa de banho inclusive para pessoas com mobilidade
reduzida e vestiários individuais); um posto de vigilância; um gabinete
médico; uma piscina semi-olímpica; um tanque de aprendizagem; uma
sala de arrumações de material pedagógico; uma sala de arrumos dos
produtos de higiene e limpeza; uma zona técnica de máquinas.

2.8.2 Materiais
-

Três computadores; telefone; internet; uma impressora de papel; uma
impressora de cartões; um leitor magnético de cartões; um sistema
multibanco; um sistema de som ambiente; economato (capas, tinteiros,
papel e outros); um elevador; cacifos fenólicos; materiais pedagógicos
(placas, tapetes, bolas e outros); secadores de cabelo; um sistema de
cronometrarem para competições; seis blocos de partida; quatro
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cobertores de isolamento térmico (piscina e tanque); equipamentos e
produtos de limpeza; duas caldeiras de aquecimento; dois controladores
de cloro; dois controladores de pH; uma unidade de tratamento do ar de
insuflação; uma unidade de tratamento do ar de extracção; uma bomba
de circulação de água; quatro filtros de areia; dois acumuladores de
águas sanitárias; cinco ventiladores; dois permutadores; um fotómetro;
um multímetro; uma estação de temperatura; dois sensores industriais.

2.8.3 Humanos
-

Três Técnicos Superiores da área de desporto; dois Assistentes
Técnicos

de

Manutenção;

um

Coordenador

Administrativo;

Assistente Técnico; cinco Assistentes Operacionais.
Organizados de acordo com o Organograma da Figura 5.

Figura 5 . Organograma dos Recursos Humanos das Piscinas Municipais.
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3 Identificação das Etapas e Tarefas
O presente capítulo pretende identificar e descrever os requisitos da
Norma NP EN ISO 9001:2008 em quatro etapas e as tarefas de cada uma das
etapas identificadas ao longo da implementação do Sistema de Gestão da
Qualidade, nas Piscinas Municipais de Castro Daire.

3.1 Etapa da Preparação
Na primeira etapa, designada como a etapa da Preparação, foram
identificadas e implementadas as tarefas 1 e 2, consideradas como essenciais
à execução do Sistema de Gestão da Qualidade. Para cada uma das tarefas
não é estabelecida uma relação directa com os requisitos específicos da
Norma ISO 9001:2008. No entanto, foi necessário proceder na tarefa 1 à
“Definição e atribuição de funções a um Responsável que assegure a
Operacionalização e Acompanhamento do Sistema de Gestão da Qualidade”,
que possibilitou estabelecer a ligação funcional entre todos os colaboradores
existentes nas Piscinas Municipais e a Gestão de Topo da Câmara Municipal.
Foi ainda criada e definida uma metodologia de reuniões com todos os
colaboradores envolvidos na implementação do Sistema de Gestão da
Qualidade, para acompanhar e analisar em permanência o desenvolvimento
das seguintes etapas e tarefas.

3.1.1 Tarefas 1 e 2 - Definição de um Responsável do Sistema da
Qualidade e Criar uma Metodologia de Reuniões Periódicas com os
Elementos da Câmara Municipal
Como a própria tarefa o sugere, é nomeado pela Gestão de Topo um
responsável pelo Sistema de Gestão da Qualidade com quem são
estabelecidas reuniões periódicas de trabalho.
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3.1.2 Cronograma da Etapa de Preparação
Na Figura 6 podemos observar o periodo temporal em que foram
realizadas as Tarefas 1 e 2 da Etapa Preparação.
1

Meses

Preparação

Etapas

Tarefas

Semanas

1

2

3

4

(…)

Definição de um Responsável do Sistema da Qualidade
Criar uma metodologia de reuniões periódicas com os elementos da câmara municipal

Figura 6 . Etapa de Preparação.
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3.2 Etapa de Elaboração da Documentação
No decurso do desenvolvimento da 2 ª etapa de implementação do
SGQ, das Piscinas de Castro Daire, foram desenvolvidas dezasseis tarefas,
que seguidamente e de forma individual serão descritas e sustentadas com
base no (s) requisito (s) da Norma ISO 9001:2008, associadas a cada uma das
etapas e tarefas.

3.2.1 Tarefa 3 - Elaboração e Aprovação da Política da Qualidade e sua
Divulgação
A presente tarefa teve subjacente na sua aplicação, os seguintes
requisitos da Norma ISO 9001:2008:
Requisitos da Documentação – Generalidades (4.2.1); Focalização do Cliente
(5.2); Política da Qualidade (5.3) e Provisão de Recursos (6.1).
No que concerne à elaboração e aprovação da política da Qualidade, a
Norma ISO 9001:2008 define que Política da Qualidade deverá garantir que:
”a) é apropriada ao propósito da organização; b) inclui um comprometimento de
cumprir os requisitos e de melhorar continuamente a eficácia do Sistema de
Gestão

da

Qualidade;

c)

proporciona

um

enquadramento

para

o

estabelecimento e a revisão dos objectivos da Qualidade; d) é comunicada e
entendida dentro da organização; e) é revista para se manter apropriada”.
Ao elaborar e descrever a Política da Qualidade das Piscinas Municipais
de Castro Daire que alicerça o SGQ, foi essencial proporcionar objectivos para
cada um dos processos existentes no Sistema de Gestão da Qualidade. Onde
a Gestão de Topo assegura que a transversalidade das políticas definidas será
compreendida por todos os intervenientes e o grau de responsabilidade e
comprometimento

uma

constante

ao

longo

de

todas

as

fases

da

implementação do SGQ. Assim, foi elaborada e aprovada a Política da
Qualidade, das Piscinas Municipais de Castro Daire, a saber:
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(…) a Política da Qualidade deve assegurar:
- A manutenção do contacto permanente com os Utentes/Utilizadores
promovendo as condições necessárias à sua satisfação plena;
- A clarificação das funções, responsabilidades e autoridades de todos os
colaboradores envolvidos, desenvolvendo por inerência uma equipa coesa e
coerente, capaz de atingir o propósito de “Falhas Zero”;
- A garantia de um eficaz funcionamento de todos os equipamentos,
prevenindo uma qualquer avaria ou promovendo uma imediata intervenção;
- O cumprimento dos requisitos aplicáveis por parte dos fornecedores de
produtos de limpeza e tratamento de águas;
- A manutenção dos níveis de higiene e limpeza elevados;
- Promoção de acções de formação aos seus colaboradores;
- A execução da actividade física acompanhada por técnicos devidamente
qualificados e que os materiais utilizados são adequados e reúnem as
condições necessárias;
- A promoção da melhoria contínua através da sistematização dos processos,
registo dos resultados obtidos e o desenvolvimento de acções potenciadoras
da melhoria; (…).
Deste modo, foi elaborada e aprovada a Política da Qualidade, a aplicar
nas Piscinas Municipais de Castro Daire, como consta no Anexo 1.
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3.2.2 Tarefa 4 - Elaboração do Manual da Qualidade
A presente tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação,
os seguintes requisitos da Norma ISO 9001: 2008:
Requisitos da Documentação – Generalidades (4.2.1); Manual da Qualidade
(4.2.2); Comprometimento da Gestão (5.1); Focalização do Cliente 5.2);
Responsabilidade e Autoridade (5.5.1); Representante da Gestão (5.5.2);
Comunicação Interna (5.5.3) e Provisão de Recursos (6.1).
Segundo a Norma ISO 9001:2008 “A organização deve estabelecer e
manter um manual da Qualidade que inclua: a) o campo de aplicação do
Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo detalhes e justificações para
quaisquer exclusões; b) os procedimentos documentados, estabelecidos para o
Sistema de Gestão da Qualidade, ou referência aos mesmos; c) a descrição da
interacção entre os processos do Sistema de Gestão da Qualidade”.
No desenvolvimento da presente tarefa procedeu-se à elaboração do
Manual de Gestão da Qualidade (MGQ) das Piscinas Municipais de Castro
Daire, possibilitando à organização definir o seu âmbito de intervenção e
orientações face aos requisitos anteriormente identificados, tendo sido
essencial e fundamental garantir que as políticas e objectivos descritos na
Política da Qualidade fossem acautelados, bem como a atribuição de
competências, responsabilidades e autoridade entre os colaboradores definidas
e estabelecidas.
Assim, foi elaborado o MGQ que é constituído pelos seguintes aspectos
estruturais:
i.

Promulgação - onde é aprovado e assumido pela Gestão de Topo
que se compromete através do MGQ, ao comprometimento das
determinações do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)
aplicável às Piscinas Municipais de Castro Daire, tendo por
referência a Norma NP EN ISO 9001.2008;
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ii.

Organização do Manual de Gestão da Qualidade - descreve o
Sistema de Gestão da Qualidade das Piscinas Municipais de
Castro Daire, constituindo portanto o documento de referência quer
na implementação, quer na manutenção e melhoria desse Sistema;

iii.

Âmbito - Este Manual descreve um conjunto de orientações e
directrizes para o SGQ implementado no âmbito da Gestão da
Qualidade das Piscinas Municipais de Castro Daire;

iv.

Estrutura Documental do SGQ - A estrutura documental do SGQ
das Piscinas Municipais de Castro Daire é composta pelo conjunto
de

documentos

que

se

enquadram

em

quatro

níveis,

hierarquicamente distintos como se observa na Figura 7;

Regulamento
das PM e
Manual da
Qualidade

1º NÍVEL

Processos

2º NÍVEL

3º NÍVEL

Instruções de Trabalho
4º NÍVEL

Registos

Figura 7 . Hierarquia documental.

v.

Exclusões - As Piscinas Municipais de Castro Daire identificam
como exclusão à norma NP EN ISO 9001:2008 o requisito 7.5.2 “
Validação dos Processos de Produção e de Fornecimento do
Serviço” porque não existe nenhum Processo em que a saída
resultante não possa ser verificada por subsequente monitorização
ou medição;

vi.

Revisão do Manual de Gestão da Qualidade - Quando na revisão
do Sistema da Qualidade, efectuada anualmente, se identifica tal
necessidade, procede-se à alteração do Manual de Gestão da
Qualidade, de modo a que este descreva, de forma actualizada, o
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Sistema de Gestão da Qualidade das Piscinas Municipais de
Castro Daire;
vii.

Apresentação
características

de

Castro

geográficas,

Daire

-

clima,

Pretende

descrever

as

geologia,

hidrografia

e

demografia do Concelho de Castro Daire, bem como as
características específicas das Piscinas Municipais;
viii.

Política e Objectivos - O Presidente da Câmara Municipal de
Castro Daire define e aprova a Política da Qualidade aplicável às
Piscinas Municipais de Castro Daire, sendo esta difundida na
Organização através da sua afixação e de acções de informação e
de esclarecimento. Esta será revista sempre que se mostre
adequado. Tendo por base a Política da Qualidade definida, as
Piscinas Municipais de Castro Daire, estabelecem os objectivos da
Qualidade para cada ano.

ix.

Gestão da Qualidade - É definida e descrita a interacção entre os
vários processos do Sistema de Gestão da Qualidade.

Deste modo, foi elaborado o Manual de Gestão da Qualidade, a aplicar
nas Piscinas Municipais de Castro Daire, como consta no Anexo 2.
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3.2.3 Tarefa 5 - Levantamento de Toda a Legislação e Normas Aplicáveis à
Organização
A presente tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação o
seguinte requisito da Norma ISO 9001: 2008:
Determinação dos Requisitos Relacionados com o Produto (7.2.1).
Ao definir a legislação e normas aplicáveis à organização, esta deve,
segundo a Norma ISO 9001:2008, “determinar: (…) c) os requisitos estatutários
e regulamentares aplicáveis ao produto; d) quaisquer requisitos adicionais
considerados necessários pela organização”.
A legislação e a regulamentação são aspectos decisivos que
condicionam a correcta implementação e certificação de um sistema da
Qualidade.
No desenvolvimento da presente tarefa procedeu-se à elaboração da
Lista de Normas e Regulamentos em Vigor nas Piscinas Municipais de Castro
Daire,

possibilitando

à

organização

desenvolver

e

implementar

uma

metodologia que mantenha de forma controlada e actualizada toda a legislação
externa e regulamentos internos à organização (Lista de Normas e
Regulamentos em vigor; requisitos legais, requisitos estatutários e os requisitos
internos, face ao produto/serviço).
Importa ainda considerar, que a organização deve garantir que são
criados e mantidos os canais de comunicação necessários e a fácil
transmissão da informação a colaboradores e clientes.
Deste modo, foi elaborada a Lista de Normas e Regulamentação em
Vigor, a aplicar nas Piscinas Municipais de Castro Daire, representada na
Figura 8.
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Imagem ou figura n. XXXX

Figura 8 . Lista de Normas.
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3.2.4 Tarefa 6 - Elaboração e Aprovação da Rede Inicial de Processos da
Organização
A presente tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação o
seguinte requisito da Norma ISO 9001: 2008:
Requisitos Gerais (4.1).
Relativamente à elaboração e aprovação da rede de processos a Norma
ISO 9001:2008, considera que “A organização deve: a) determinar os
processos necessários para o Sistema de Gestão da Qualidade e para a sua
aplicação em toda a organização; b) determinar a sequência e interacção
destes processos; c) determinar critérios e métodos necessários para
assegurar que tanto a operação como o controlo destes processos são
eficazes; d) assegurar a disponibilidade de recursos e de informação
necessários para suportar a operação e a monitorização destes processos; e)
monitorizar, medir onde aplicável e analisar estes processos; f) implementar
acções necessárias para atingir os resultados planeados e a melhoria contínua
destes processos”.
No desenvolvimento da presente tarefa procedeu-se à elaboração e
Aprovação da Rede Inicial de Processos das Piscinas Municipais de Castro
Daire, com os seguintes processos:
i.

Responsabilidade da Gestão;

ii.

Atendimento;

iii.

Aluguer de Espaços;

iv.

Gestão das Piscinas Municipais;

v.

Recursos Humanos;

vi.

Manutenção.

Ao elaborar a Rede inicial de processos, foi também determinada “a
sequência e interacção destes processos”, como demonstra a Figura 9.
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Responsabilidade
da Gestão

Requisitos
do Cliente

Satisfação
dos
Clientes

Atendimento

Gestão das
Piscinas
Municipais

Aluguer de
Espaços

Recursos
Humanos

Manutenção

Figura 9 . Rede de Processos das Piscinas Municipais de Castro Daire.
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3.2.5 Tarefa 7 - Elaboração e Aprovação da Metodologia dos Vários
Processos
Partindo do princípio que o requisito 4.1. se apresenta como um requisito
transversal e comum à elaboração de todos os Processos identificados na
Rede de Processos do Sistema de Gestão da Qualidade das Piscinas
Municipais de Castro Daire, foi necessário identificar para cada Processo os
demais requisitos específicos à sua planificação e elaboração. Assim, no
desenvolvimento da sétima tarefa, foram elaborados pormenorizadamente
cada um dos seguintes processos.

3.2.5.1 Processo da Responsabilidade da Gestão
O Processo teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação os
seguintes requisitos da Norma ISO 9001: 2008.
Requisitos Gerais (4.1); Planeamento do Sistema de Gestão da Qualidade
(5.4.2); Revisão pela Gestão (5.6); Planeamento da Realização do Produto
(7.1) e Determinação dos Requisitos Relacionados com o Produto (7.2.1).
A Norma ISO 9001:2008 recomenda que ao planear um Sistema de
Gestão de Qualidade, “A gestão de topo deve assegurar que: a) o planeamento
do Sistema de Gestão da Qualidade é conduzido de forma a ir ao encontro
quer dos requisitos indicados (…); (…) quer dos objectivos da Qualidade; b) a
integridade do Sistema de Gestão da Qualidade é mantida quando são
planeadas e implementadas alterações ao Sistema de Gestão da Qualidade”.
Da mesma forma, a gestão de topo deve: “(…) rever o Sistema de Gestão da
Qualidade da organização para assegurar que se mantém apropriado e
eficaz.”; analisando “oportunidades de melhoria e as necessidades de
alterações ao Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo a política da
Qualidade e os objectivos da Qualidade”.
É de considerar que as fontes de “entrada para a revisão” do SGQ
devem

sustentar-se em informações como ”resultados de

auditorias;

desempenho do processo e conformidade do produto; retorno da informação
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do cliente” entre outras informações essenciais ao acompanhamento do SGQ.
Em resultado da entrada de informação, será obtida uma saída da revisão, que
segundo a norma será o resultado final da análise efectuada pela gestão de
topo da qual resultarão “decisões e acções” de: a) melhoria da eficácia do
Sistema de Gestão da Qualidade e dos seus processos; b) melhoria do produto
relacionada com requisitos do cliente; c) necessidades de recursos”.
Trata-se de um processo “não operacional”, cujo objectivo é definir uma
metodologia para as revisões do Sistema de Gestão da Qualidade das Piscinas
Municipais de Castro Daire, da responsabilidade do Presidente da Câmara
Municipal.
Como Entradas, temos a Necessidade do comprometimento da Gestão
pelo

SGQ:

no

seu

estabelecimento,

Implementação,

documentação,

manutenção, adequabilidade e eficácia, Requisitos da Norma de Referência
para o SGQ; Requisitos estatuários e regulamentares aplicáveis; Alterações a
processos existentes ou novo serviço; Input’s para a Revisão do SGQ;
Necessidades de Recursos Humanos e Infra-estruturas; Recursos Financeiros;
Monitorização e medição.
Como Saídas Política e Objectivos da Qualidade; Sistema de Gestão da
Qualidade; Organização da Empresa: Organigrama, Descrição de Funções,
Requisitos mínimos por função; Manutenção e integridade do SGQ após
planeadas e implementadas alterações ao mesmo SGQ revisto, apropriado,
adequado e eficaz; Desempenho dos Processos; Requisição de Recursos
Humanos e Materiais.
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Deste modo, na elaboração do processo da Responsabilidade da
Gestão, resultou o Fluxograma representado na Figura 10.

1
Reunir a informação a ser
apresentada na reunião

2
Análise da informação

3
Definição dos objectivos e indicadores
para o ano seguinte

4
Análise da adequação do
SGQ

Existem alterações ao
SGQ?

S

5
Realizar o planeamento da
qualidade

N
6
Implementação e
acompanhamento das acções
implementadas

8
Realizar as reuniões de
acompanhamento

Está tudo de acordo
com o planeado?

N

7
Analisar as causas e desencadear
as acções correctivas

S

9
Divulgação dos resultados

Figura 10 . Fluxograma do Processo da Qualidade, Responsabilidade da Gestão.

Assim, procedemos à descrição das etapas do fluxograma anteriormente
apresentado:
1 - Compilação de toda a informação relevante para o SGQ por parte do
Responsável pelo Sistema da Qualidade (RSQ), elaborando o Relatório da
Qualidade;
2 - Reunião de análise dos seguintes itens: Política da Qualidade;
Organigrama;

Descrição

de

Funções;

Objectivos;

Monitorização

do

Desempenho dos Processos e respectivos Indicadores; Adequabilidade e
eficácia do SGQ à Política e objectivos estabelecidos; Resultados de
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auditorias; Registos das principais não conformidades e reclamações; Registo
das acções correctivas e preventivas; Resultados da avaliação da satisfação de
clientes; Alterações de requisitos legais; Análise de recursos (humanos, infraestruturas e ambiente de trabalho); Acompanhar a evolução do Plano de
Formação; Analisar a avaliação de fornecedores; Analisar os resultados da
avaliação de desempenho dos colaboradores; Analisar as sugestões de
colaboradores e clientes. Os resultados desta reunião são registados na acta
de reunião;
3 - Os objectivos da Qualidade e os indicadores dos processos são definidos
anualmente e analisados periodicamente no mapa de indicadores;
4 - Periodicamente são realizadas reuniões de análise à adequação do SGQ;
5 - Quando existem alterações que podem colocar em causa o desempenho do
SGQ, são planeadas as respectivas acções a desenvolver e definidos
responsáveis pelo seu acompanhamento no plano de acções;
6 - Semestralmente o RSQ reúne-se com o Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Castro Daire (PCMCD) e analisa a evolução dos objectivos e dos
indicadores. Decorrentes dessa análise são tomadas as respectivas acções de
forma a ser possível a concretização do definido (registado nos modelos
definidos);
9 - Trimestralmente, o RSQ, elabora o relatório a ser enviado ao PCMCD em
que são analisadas as partes operacionais e evolução do sistema.
Deste modo, foi elaborado o Processo da Responsabilidade da Gestão,
a aplicar nas Piscinas Municipais de Castro Daire, como consta no Anexo 3.
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3.2.5.2 Processo de Atendimento
O Processo, teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação os
seguintes requisitos da Norma ISO 9001: 2008:
Requisitos Gerais (4.1); Planeamento do Sistema de Gestão da Qualidade
(5.4.2); Revisão pela Gestão (5.6); Planeamento da Realização do Produto
(7.1); Determinação dos Requisitos Relacionados com o Produto (7.2.1);
Revisão dos Requisitos Relacionados com o Produto (7.2.2) e Comunicação
com o Cliente (7.2.3).
Relativamente ao Processo de Atendimento à Norma ISO 9001: 2008,
define que “A organização deve rever os requisitos relacionados com o
produto. Esta revisão deve ter lugar antes de a organização assumir o
compromisso de fornecer um produto ao cliente (ex. apresentação de
propostas, aceitação de contratos ou encomendas, aceitação de alterações a
contratos ou encomendas) e deve assegurar que: a) os requisitos do produto
estão definidos; b) os requisitos do contrato ou encomenda diferentes dos
anteriormente expressos são resolvidos; c) a organização tem aptidão para ir
ao encontro dos requisitos definidos”.
Ainda de acordo com a mesma norma “A organização deve estabelecer
e implementar formas eficazes de comunicação com os clientes relativas a: a)
informação sobre o produto; b) questionários, contratos ou processamento de
encomendas, incluindo rectificações; c) retorno de informação do cliente,
incluindo reclamações do cliente”.
Deste modo, foi desenvolvido o Processo de Atendimento, com o
objectivo de definir e enunciar os procedimentos da recepção das Piscinas
Municipais de Castro Daire, onde o relacionamento directo com os
clientes/utentes, antes, durante e após a prestação do serviço/produto é uma
necessidade constante para a obtenção da sua plena satisfação, cabendo a
responsabilidade aos técnicos que operam no serviço da recepção.
Como entradas ao processo de atendimento temos a recepção de
utentes, solicitações de aluguer de espaço, pedidos de esclarecimentos,
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recepção de reclamações / sugestões, necessidade de avaliar satisfação dos
utentes.
Como saídas ao processo, temos a realização de inscrições,
requerimento

de

utilização,

emissão

de

recibos,

tratamento

das

reclamações/sugestões, resultados da avaliação dos utentes.
Deste modo, na elaboração do processo de Atendimento, resultou
o Fluxograma representado na Figura 11.

1
Recepção do Utente

É um novo Utente ?

S

2
Prestação de
Informação

Pretende Adquirir o
Cartão de Sócio ?

N
S

3
Preenchimento
da Ficha de
Sócio

N

Pretende ser um
Utente Eventual ?

S

4
Aquisição de
entradas

N

5
Pagamentos

6
Avaliação da
Satisfação dos
Utentes

7
Tratamento das
Reclamações

Figura 11 . Fluxograma do Processo da Qualidade, Atendimento.
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Assim, procedemos à descrição das etapas do fluxograma anteriormente
apresentado:
1 – Na Recepção do Utente, o Responsável pelo Atendimento (RA) tem de
avaliar se está perante um Novo Utente ou um Utente já identificado, sempre
que seja confrontada com um novo Utente, a RA deve encaminhar o seu
atendimento no sentido da Prestação de Informação. Se estiver perante um
Utente já identificado, a RA deve assegurar que o Utente em causa já realizou
ou realiza o pagamento do serviço que vai usufruir (Natação Livre, Escola de
Natação);
2 – Sempre que se apresente no serviço de atendimento (recepção) um novo
Utente, a RA é responsável por fornecer toda a informação necessária, de
modo a garantir uma total satisfação do interessado, possibilitando-lhe assim
avaliar se pretende preencher a Ficha e o Cartão de Utente, usufruindo assim
das vantagens que este lhe proporciona nas diferentes vertentes de utilização
(Natação Livre e Escola Municipal de Natação) ou adquirir entradas que só
permitem ao utilizador o acesso a Natação Livre;
3 – A RA é responsável pelo correcto preenchimento da Ficha de Utente, na
aplicação C-GespXXI e garantindo que toda a documentação exigida é
entregue;
4 – A aquisição de entradas destina-se só a utilizadores eventuais (sem Cartão
de Sócio) que pretendem usufruir da prática de Natação Livre;
5 – A RA ao receber os pagamentos efectuados tem de assegurar a emissão
das Guias de Receita, preenchimento do Mapa de Pagamentos e o Mapa
Auxiliar de Receita Eventual. A metodologia de controlo administrativo está
definida numa instrução de Trabalho;
6 – A RA deve assegurar que o Questionário de Avaliação da Satisfação é
enviado para o domicílio de todos os Utentes, através de uma carta/ofício;
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7 – A RA é responsável por informar o Director Técnico (DT), sempre que seja
(m) apresentada (s)

Reclamação (ões) no Livro existente para o efeito,

devendo ainda colaborar com o DT no seu Tratamento .
Deste modo, foi elaborado o Processo de Atendimento, a aplicar nas
Piscinas Municipais de Castro Daire, como consta no Anexo 4.
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3.2.5.3 Processo de Aluguer de Espaços
O Processo teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação os
seguintes requisitos da Norma ISO 9001: 2008:
Requisitos Gerais (4.1); Planeamento da Realização do Produto (7.1);
Determinação dos Requisitos Relacionados com o Produto (7.2.1); Revisão dos
Requisitos Relacionados com o Produto (7.2.2); Controlo da produção e do
Fornecimento do Serviço (7.5.1); Identificação e Rastreabilidade (7.5.3);
Propriedade do Cliente (7.5.4); Preservação do Produto (7.5.5) e Controlo dos
Equipamentos de Monitorização e Medição (7.5.6).
Face ao processo de Aluguer de Espaços, a Norma ISO 9001:2008,
estabelece que a “A organização deve planear e levar a cabo a produção e o
fornecimento do serviço sob condições controladas. Conforme aplicável, as
condições controladas devem incluir: a) a disponibilidade de informação que
descreva as características do produto; b) a disponibilidade de instruções de
trabalho, conforme necessário; c) a utilização de equipamento apropriado; d) a
disponibilidade e utilização de equipamento de monitorização e de medição; e)
a implementação de monitorização e medição; (…), f) a implementação de
actividades de liberação do produto, de entrega e posteriores à entrega.” A
Norma estabelece ainda que a organização ao fornecer o seu produto /serviço
deve garantir a sua identificação e rastreabilidade “…identificar o estado do
produto em relação aos requisitos de monitorização e de medição ao longo da
realização…”, assegurando se necessário que essa monitorização e medição,
é realizada por equipamento (s): “…calibrado ou verificado, ou ambos, em
intervalos especificados ou antes da utilização, face a padrões de medição
rastreáveis a padrões de medição internacionais ou nacionais…”.
O Processo de Aluguer de Espaços, cuja responsabilidade é do Director
Técnico, foi desenvolvido com o objectivo de definir e enunciar os
procedimentos de Aluguer de Espaço (s) nas Piscinas Municipais de Castro
Daire, de modo a garantir aos seus clientes e/ou outras partes interessadas
que os requisitos do seu produto/serviços sejam efectuados de forma
controlada e monitorizada (ex: EMM), onde os parâmetros definidos sejam
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mantidos para garantir a conformidade do produto/serviços ao longo de todo o
processo e o cumprimento das normas e legislação, uma constante.
Como entradas ao processo temos as solicitações de alugueres e
disponibilidade de espaço (s).
Como saídas do processo temos as reservas efectuadas e o seu
planeamento.
Deste modo, na elaboração do processo de Aluguer de Espaço (s),
resultou o Fluxograma representado na Figura 12.

1
Aluguer de Espaço (s)

2
Prestação de Informação

3
Avaliar a disponibilidade
do(s)
Espaço(s) Necessário(s)

4
Realização de Protocolo

5
Pagamentos

6
Avaliação da Satisfação das
Instituições

7
Tratamento de Dados

Figura 12 . Fluxograma do Processo da Qualidade, Aluguer de Espaço (s).
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Assim, procedemos à descrição das etapas do fluxograma anteriormente
apresentado:
1 - Na Recepção do responsável de uma Entidade/Instituição que pretenda
Alugar Espaço (s) das Piscinas Municipais (PM), o Responsável pelo
Atendimento (RA) deve reunir toda a documentação necessária para prestar
uma informação clara e objectiva, deve o RA solicitar a colaboração do DT no
tratamento de todo o processo;
2 - Ao prestar informação ao responsável pela E/I, o RA deve garantir que a
informação prestada é clara e objectiva de modo a que o interessado não tenha
qualquer tipo de dúvida sobre o modelo de funcionamento, possibilitando-lhe
assim avaliar com clareza se o serviço apresentado esta ou não de acordo com
as suas necessidades;
3 - Cabe ainda ao RA avaliar numa 1.ª fase a disponibilidade dos (s) espaço (s)
solicitado (s) pelo responsável da E/I, caso não seja possível responder
positivamente à primeira solicitação, deve procurar nova (s) alternativa (s) para
satisfazer o interessado;
4 - Sempre que seja estabelecido um acordo entra a Câmara Municipal pela
locação de espaços nas PM e uma E/I deve o DT preparar o Protocolo de
colaboração, sujeita-lo a aprovação do seu superior para que este em conjunto
com o responsável da E/I o validem;
5 - No final de cada Mês cabe ao RA realizar o Mapa de Pagamento da
Instituição, apresentá-lo para rectificação e aprovação ao DT, para que seja
entregue ao responsável da Instituição o valor a pagar. Ao receber os
pagamentos efectuados o RA tem que assegurar a emissão das Guias de
Receita, preenchimento do Mapa de Pagamentos e o Mapa Auxiliar de Receita
Eventual. A metodologia de controlo administrativo está definida numa
Instrução de Trabalho;
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6 - O RA deve assegurar que o Questionário de Opinião é enviado para a
Instituição, para o domicílio de todos os seus utilizadores, através de uma
carta/ofício e disponível ao balcão;
7 – Cabe ainda ao DT e ao RA tratar de todos os dados relativos à instituição,
sejam estes relacionados com eventuais reclamações, alterações de horário ou
outros.
Deste modo, foi elaborado o Processo de Aluguer de Espaços, a aplicar
nas Piscinas Municipais de Castro Daire, como consta no Anexo 5.

65

2ºCiclo em Gestão Desportiva

3.2.5.4 Processo de Gestão das Piscinas Municipais
O Processo teve subjacente o seu desenvolvimento e aplicação os
seguintes requisitos da Norma ISO 9001: 2008:
Requisitos Gerais (4.1); Planeamento da Realização do Produto (7.1);
Determinação dos Requisitos Relacionados com o Produto (7.2.1); Revisão dos
Requisitos Relacionados com o Produto (7.2.2); Concepção e Desenvolvimento
(7.3); Controlo da produção e do Fornecimento do Serviço (7.5.1); Identificação
e Rastreabilidade (7.5.3); Propriedade do Cliente (7.5.4); Preservação do
Produto (7.5.5) e Controlo dos Equipamentos de Monitorização e Medição
(7.5.6).
Segundo a Norma ISO 9001: 2008 o processo de Gestão das Piscinas
Municipais deve assegurar que a organização determine os “objectivos da
Qualidade e requisitos para o produto”; quais “os requisitos estatutários e
regulamentos aplicáveis ao produto” e por fim “rever os requisitos relacionados
com o produto”, acautelando e salvaguardando a integridade dos demais
requisitos dos processos do Sistema de Gestão da Qualidade.
Importa então considerar e segundo a mesma norma, que a organização
ao “planear e controlar a concepção e o desenvolvimento do produto” é capaz
de “gerir as interfaces entre os diferentes grupos envolvidos na concepção e no
desenvolvimento para assegurar comunicação eficaz e clara atribuição de
responsabilidade”.
O Processo de Gestão das Piscinas Municipais, da responsabilidade do
Director Técnico, foi desenvolvido com o objectivo de definir e enunciar os
procedimentos da Gestão das Piscinas Municipais. No que respeita ao
desenvolvimento do produto/serviço e não do processo, isto para que na sua
fase de concepção, todos os requisitos necessários ao desenvolvimento do
produto/serviço sejam convenientemente avaliados e transfigurados nas suas
características. Em suma, trata-se de um processo que possibilita a entrada e
saída de informação de diferentes áreas da organização, onde se aplicam
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vários e diferentes requisitos, mas que de modo consertado desenvolvam as
características de um produto/serviço comum.
Como entradas ao processo, temos n.º de utentes, lotação dos
cursos/plano
disponibilidade

de

água,
dos

nível

de

professores,

aprendizagem

dos

utentes/alunos,

necessidade/solicitação

de

nova

modalidade/serviço.
Como

saídas

ao

processo,

temos

a

definição

de

horários,

calendarização de cursos, registos e tratamento de ocorrências, detecção de
necessidades

humanas/materiais,

avaliação

dos

utentes/alunos,

novas

modalidades/serviços.
Deste modo, na elaboração do processo Gestão das Piscinas
Municipais, resultou o Fluxograma representado na Figura 13.

1
Planeamento da
Época Desportiva

2
Realização das Aulas

3
Monitorização da
Evolução dos Alunos

4
Avaliação dos
Professores

Figura 13 . Fluxograma do Processo da Qualidade, Gestão das Piscinas Municipais.
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Assim, procedemos à descrição das etapas do fluxograma anteriormente
apresentado:
1 - O DT é o responsável pela elaboração do plano anual da Gestão das
Piscinas Municipais:
i.

Calendarizar os Cursos;

ii.

Plano anual de Custos por Curso.

Assegurar que os Professores seleccionados cumprem um dos seguintes
requisitos:
i.

Ser licenciado na área desportiva;

ii.

Mais de 3 anos de experiência comprovada na área desportiva;

iii.

Definir o horário de ocupação semanal das Instalações;

iv.

Elaborar o Horário semanal dos Professores.

Caso haja sugestão/necessidade de uma nova modalidade/serviço o DT
actua de acordo com a IT Novos Serviços e Modalidades.
2 – O DT tem de assegurar que a realização das Aulas cumpre os requisitos
definidos na Ficha Técnica, bem como verificar a frequência dos alunos e
professores.
3 – O DT realiza em parceria com o Professor do Curso a avaliação de
integração ou progressão dos alunos nas diferentes fases:
i.

Inicial;

ii.

Intermédia;

iii.

Final.

4 – O DT tem de efectuar no final da época desportiva a avaliação do seu
corpo docente, procurando assim assegurar que na seguinte época desportiva
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terá ao seu dispor os melhores, segundo os critérios definidos em “Critérios de
Avaliação dos Professores”.
Deste modo, foi elaborado o Processo de Gestão das Piscinas
Municipais, a aplicar nas Piscinas Municipais de Castro Daire, como consta no
Anexo 6.
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3.2.5.5 Processo de Recursos Humanos
O Processo teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação os
seguintes requisitos da Norma ISO 9001:2008:
Requisitos

Gerais

(4.1);

Generalidades

(6.2.1)

e

Competência,

Consciencialização e Formação (6.2. 2).
É reconhecido na Norma ISO 9001:2008 que “O pessoal que
desempenha trabalho que afecta a conformidade com os requisitos do produto
deve ter competência com base em escolaridade, formação, saber fazer e
experiência apropriados. ”Assim, e segundo a mesma norma a “organização
deve: a) determinar a competência necessária para o pessoal que desempenha
trabalho que afecta a conformidade dos requisitos do produto; b) onde
aplicável, proporcionar formação ou empreender outras acções para atingir a
competência necessária; c) avaliar a eficácia das acções empreendidas; d)
assegurar que o seu pessoal está consciente da relevância e da importância
das suas actividades e de como as mesmas contribuem para serem atingidos
os objectivos da Qualidade; e) manter registos apropriados da escolaridade,
formação, saber fazer e experiência.”
O Processo de Recursos Humanos, cuja responsabilidade é do
Presidente da Câmara Municipal, tem como objectivo estabelecer as
metodologias de actuação relativas à gestão dos recursos humanos das
Piscinas Municipais de Castro Daire, garantindo a concretização dos objectivos
da empresa e conformidade dos requisitos do cliente. Estabelece ainda para os
colaboradores, que contribuem directa ou indirectamente para a Qualidade do
produto/serviço da organização, qual o nível de competência exigida ao
desempenho das suas funções e metodologia a adoptar para promover e
avaliar a eficácia da sua formação.
Como entradas ao processo, temos a necessidade de recrutamento de
novos colaboradores e necessidades de formação.
Como saídas ao processo, temos o resultado da eficácia da formação e
desempenho dos colaboradores.
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Deste modo, na elaboração do processo Gestão de Recursos Humanos,
resultou o Fluxograma representado na Figura 14.

Detecção da necessidade
de novos Colaboradores

Levantamento das
necessidades de
formação

Planeamento das
acções de formação

Elaboração/Alteração
do plano de formação

N

Acção proposta
pelo colaborador

Acção
aprovada?

Plano
aprovado?

S
Divulgação do
plano de formação

Alteração do plano
de formação

Realizacao das acções
de formação planeadas
e seu registo
FIM
Avaliação da eficácia
das acções de
formação

Acção
eficáz?

N

S
RESPONSABILIDADE
DA GESTÃO

Recrutamento
N
Colaborador
aceite?
S
Integração do novo
colaborador

Figura 14 . Fluxograma do Processo da Qualidade, Gestão de Recursos Humanos.
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Assim, procedemos à descrição das etapas do fluxograma anteriormente
apresentado:
Levantamento anual, preferencialmente nos meses de Agosto/Setembro,
ou sempre que se detectem necessidades. Este levantamento deve considerar
não só a formação específica do colaborador, mas também a formação na
integração no SGQ.
Este planeamento é feito pelo RSQ que o sujeita à aprovação do Sr.
Presidente da Câmara, devendo este conter:
i.

Acções de formação a realizar internamente ou recorrendo a
entidades externas;

ii.

Participantes e duração;

iii.

Objectivos a serem atingidos e metodologias de avaliação da
eficácia.

Depois de cada acção de formação ser sujeito a aprovação pelo Sr.
Presidente da Câmara é afixado e dado a conhecer aos colaboradores das
Piscinas Municipais.
Os colaboradores podem sugerir acções de formação a frequentar que
têm que ser aprovadas pelo Sr. Presidente da Câmara, após a aprovação é
revisto o plano de formação.
Todas as acções de formação internas devem ser registadas no
impresso Registo de Formação e passadas para o registo individual da
formação de cada colaborador.
A eficácia da formação é avaliada pelo superior hierárquico, de acordo
com os critérios:
i.

Desempenho dos processos onde o colaborador está inserido;

ii.

Cumprimento dos objectivos definidos para a acção de formação;
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Esta avaliação é promovida pelo RSQ após um período de tempo
considerado adequado.
O registo da eficácia da acção de formação deve ser efectuado em acta
de reunião.
Sempre que sejam recrutados e aceites novos colaboradores deve
proceder-se à sua integração:
i.

- Apresentação das Piscinas Municipais e seus responsáveis;

ii.

- Explicação do trabalho que o colaborador vai desempenhar e
entrega do Manual de Acolhimento.

As actividades desempenhadas pelo colaborador serão diariamente
acompanhadas pelo superior hierárquico durante o tempo definido, no final, o
resultado do acompanhamento será registado em acta de reunião.
Deste modo, foi elaborado o Processo de Gestão dos Recursos
Humanos, a aplicar nas Piscinas Municipais de Castro Daire, como consta no
Anexo 7.
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3.2.5.6 Processo de Manutenção
A Processo teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação os
seguintes requisitos da Norma ISO 9001: 2008:
Requisitos Gerais (4.1); Infra-estrutura (6.3) e Ambiente de Trabalho (6.4).
No processo de Manutenção das Piscinas Municipais, segundo a Norma
ISO 9001: 2008, “A organização deve determinar, proporcionar e manter a
infra-estrutura necessária para atingir a conformidade com os requisitos do
produto. A infra-estrutura inclui, conforme aplicável: a) edifícios, espaço de
trabalho e meios associados; b) equipamento do processo (tanto hardware
como software); c) serviços de apoio “. Cabe ainda a organização e segundo a
mesma norma “determinar e gerir o ambiente de trabalho necessário para
atingir a conformidade com os requisitos do produto.”
O Processo de Manutenção, cuja responsabilidade é do Assistente
Técnico de Manutenção, tem como objectivo definir e enunciar os
procedimentos de Manutenção das Piscinas Municipais de Castro Daire,
assumindo no SGQ um papel de grande significado, já que deve ser o que
garante a organização, na obtenção de todas as condições, físicas, ambientais
e mecânicas necessárias à Qualidade do produto/serviço.
Como entradas ao processo, temos a necessidade de prevenir avarias,
aquisição de novos equipamento e resposta a avarias.
Como saídas ao processo, temos as avarias reparadas e realização da
manutenção preventiva.

74

2ºCiclo em Gestão Desportiva

Deste modo, na elaboração do processo da Manutenção, resultou o
Fluxograma representado na Figura 15.
1
Manutenção
preventiva e
correctiva

2
Monitorização da
Água e Ambiente

3
Monitorização dos
Consumos

Figura 15 . Fluxograma do Processo da Qualidade, Manutenção.

Assim, procedemos à descrição das etapas do fluxograma anteriormente
apresentado:
1 - O Técnico de Manutenção (TM) tem a responsabilidade de zelar e garantir
que a manutenção de todos os equipamentos é programada e efectuada nas
datas estabelecidas, bem como, registar todas as intervenções que efectue,
sejam estas de carácter regular e ou excepcional;
2 - O TM tem também a responsabilidade de assegurar que os Registos
Sanitários e todas as intervenções efectuadas no sistema, cumprem o
estabelecido no “Plano de Monitorização da Água e Ambiente” e no “Plano de
Tratamentos”;
3 - O TM deve registar e analisar diariamente e mensalmente todos os
consumos realizados.
Deste modo, foi elaborado o Processo da Manutenção, a aplicar nas
Piscinas Municipais de Castro Daire, como consta no Anexo 8.
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3.2.6 Tarefa 8 - Definição dos Indicadores do Desempenho de Cada um
dos Processos Identificados
A presente tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação
os seguintes requisitos da Norma ISO 9001: 2008:
Requisitos Gerais (4.1) e Monitorização e Medição dos Processos (8.2.3).
Estabelece a Norma ISO 9001:2008 que “A organização deve aplicar
métodos apropriados para a monitorização e, onde aplicável, a medição dos
processos do Sistema de Gestão da Qualidade. Estes métodos devem
demonstrar a aptidão dos processos para atingir os resultados planeados.”
Ultrapassada a fase de identificação da rede de processos e
conceptualização de cada um dos processos criados, foi desenvolvido o Mapa
de Indicadores das Piscinas Municipais, que possibilita à organização,
desenvolver e aplicar mecanismos de monitorização de cada um dos
processos criados na Rede de Processos do SGQ. Considerou-se ainda, que
essa medição e análise dos indicadores obtidos deve ser orientada e
programada de forma a possibilitar um acompanhamento permanente e atento
dos resultados obtidos, pode considerar-se a necessidade de implementar
acções preventivas ou correctivas.
As metas definidas devem ser fixadas com base em resultados
anteriores

e/ou

expectativas

criadas

para

o

período

em

análise

e

periodicamente analisadas e adaptadas à realidade da organização.
Deste modo, foi elaborado o Mapa de Indicadores a aplicar nas Piscinas
Municipais de Castro Daire, conforme podemos observar na Figura 16 I e II.
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3.2.7 Tarefa 9 - Definição dos Objectivos da Qualidade e da Metodologia
de Acompanhamento
A presente tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação o
seguinte requisito da Norma ISO 9001: 2008:
Objectivos da Qualidade (5.4.1).
Estabelece a norma ISO 9001:2008 que “A gestão de topo deve
assegurar que os objectivos da Qualidade, incluindo os necessários para se ir
ao encontro dos requisitos do produto, são estabelecidos para as funções e
níveis relevantes dentro da organização. Os objectivos da Qualidade devem
ser mensuráveis e consistentes com a política da Qualidade.”
Nas Piscinas Municipais ao definir os objectivos da Qualidade e a sua
metodologia de acompanhamento, foi considerada a necessidade de garantir
que na base da definição desses objectivos aplicáveis a cada um dos
processos do SGQ, sejam mantidos os pressupostos essenciais à sua análise,
aplicabilidade e fiabilidade, tais como: ser mensurável, consistente com a
política da Qualidade, acautelar o compromisso da melhoria contínua da
organização e a salvaguarda dos requisitos do produto/serviço.
Sendo acompanhados através dos indicadores, os objectivos devem ser
igualmente analisados e ajustados ao enquadramento da organização.
Deste modo, foi elaborado o seguinte Mapa de Indicadores e Objectivos
a atingir nas Piscinas Municipais de Castro Daire, Figura 16 I e II e Anexo 9.
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intenções da politica

valor obtido
na época meta
transacta

processos

resp.

periodicidade

(n.º de alunos por mês x mensalidade)/(custos
com os monitores) x 100

Gestão da PM

RSQ

mensal

Paga

€

Gestão da PM

RSQ

mensal

Não Paga

€

Gestão da PM

RSQ

mensal

Receita Escola de Natação (m aior do que)

€

Gestão da PM

RSQ

mensal

Receita Protocolos (Paga) (m aior do que)

€

Gestão da PM

RSQ

mensal

Receita da Natação Livre (m aior do que)

€

Gestão da PM

RSQ

mensal

Despesa Monitores (m enor do que)

€

Gestão da PM

RSQ

mensal

Utência Piscina (m aior do que)

nº utilizadores

Gestão da PM

RSQ

mensal

Utência Tanque (m aior do que)

nº utilizadores

Gestão da PM

RSQ

mensal

Utência Global (m aior do que)

nº utilizadores

Gestão da PM

RSQ

mensal

Utência Natação Livre (m aior do que)

nº utilizadores

Gestão da PM

RSQ

mensal

Utência Protocolos (m aior do que)

nº utilizadores

Gestão da PM

RSQ

mensal

Utência Escola Natação (m aior do que)

nº utilizadores

Gestão da PM

RSQ

mensal

Consumo Gasóleo (m enor do que)

Litros

Gestão da PM

TM

mensal

Consumo Electricidade (m enor do que)

kW

Gestão da PM

TM

mensal

Consumo Algicida (m enor do que)

Litros

Gestão da PM

TM

mensal

Consumo Floculante (m enor do que)

Litros

Gestão da PM

TM

mensal

Consumo Cloro (m enor do que)

Kg

Gestão da PM

TM

mensal

Consumo pH+ (m enor do que)

Kg

Gestão da PM

TM

mensal

Consumo pH- (m enor do que)

Kg

Gestão da PM

TM

mensal

Consumo Água Piscina (m enor do que)

m3

Gestão da PM

TM

mensal

Consumo Água Tanque (m enor do que)

m3

Gestão da PM

TM

mensal

n.º de alunos por professor (m aior do que)

somatório do n.º de alunos / pelo somatório do n.º
de professores

Gestão da PM

RSQ

mensal

diminuir o n.º de reclamações (m enor do
que)

n.º de reclamações

Todos os
processos

RSQ

mensal

aumentar o nº de protocolos estabelecidos
(m aior do que)

nº total de protocolos

aumentar as receitas decorrentes do aluguer
dos espaços (m aior do que)

receitas do aluguer dos espaços/receita total*100

aumentar o nº de utilizadores com cartão de
utente (m aior do que)

nº de aquisições de novos cartões de utente

indicadores (I) / objectivos (O)

métrica

taxa de rentabilidade (O) (m aior do que)

Receita Contabilizada

"…melhoria da organização..."

"…o objectivo das zero
falhas"

" manutenção do contacto
permanente com os
utentes/utilizadores
promovendo as condições
necessária á sua satisfação
plena"

Figura 16 I . Mapa de Indicadores e Objectivos.
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Aluguer de
Espaços

PCVNP semestral

Responsabilidade
PCVNP
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mensal
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Figura 16 II . Mapa de Indicadores e Objectivos.
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3.2.8 Tarefa 10 - Aprovar o Manual de Funções (clarificar a delegação de
funções) e Adequar o Manual de Funções de Acordo com o Definido no
Regulamento de Organização dos Serviços Municipais
A presente tarefa teve subjacente ao seu desenvolvimento e aplicação
os seguintes requisitos da Norma ISO 9001: 2008:
Responsabilidade e Autoridade (5.5.1); Generalidades (6.2.1) e Competência,
Consciencialização e Formação (6.2.2).
Define a Norma ISO 9001: 2008, que “ A gestão de topo deve assegurar
que as responsabilidades e as autoridades são definidas e comunicadas dentro
da organização”, bem como, “determinar a competência necessária para o
pessoal que desempenha trabalho que afecta a conformidade dos requisitos do
produto”.
Deste modo, a elaboração do Manual de Funções das Piscinas
Municipais, assume elevada importância, pois situa funcionalmente e
hierarquicamente cada uma das funções desempenhadas na organização.
Descreve ainda quais as competências de cada posto de trabalho e os
requisitos estabelecidos para cada uma das funções, na óptica do cumprimento
dos requisitos do produto/serviço da organização e da sua política da
Qualidade. A elaboração do Manual de Funções (possibilita, avaliar e definir
com rigor as necessidades de providenciar formação, substituir ou afectar
novos colaboradores).
Assim, foi elaborado o Manual de Funções que é constituído pelos
seguintes aspectos estruturais:
Organograma funcional das Piscinas Municipais.
Define pormenorizadamente:
i.

quais as funções;

ii.

responsabilidades;

iii.

requisitos mínimos (escolaridades e formação específica);
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iv.

competências inerentes ao cargo;

v.

quem assume responsabilidades de substituição em caso de
ausência do seu responsável.

Deste modo, foi elaborado o Manual de Funções das Piscinas Municipais de
Castro Daire, como consta no Anexo 10.
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3.2.9 Tarefa 11 - Elaboração e Aprovação do Procedimento de Controlo
Documental
A presente tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação
os seguintes requisitos da Norma ISO 9001:2008:
Generalidades (4.2.1); Controlo dos Documentos (4.2.3); Controlo dos Registos
(4.2.4); Determinação dos Requisitos Relacionados com o Produto (7.2.1) e
Propriedade do Cliente (7.5.4).
No que concerne à elaboração, aprovação e ao controlo de documentos
e impressos da organização a Norma ISO 9001:2008, preconiza que “Um
procedimento documentado deve ser estabelecido para definir os controlos
necessários: a) para aprovar os documentos quanto à sua adequação antes de
serem editados; b) para rever e actualizar os documentos quando necessário e
para os reaprovar; c) para assegurar que as alterações e o estado actual de
revisão dos documentos são identificados; d) para assegurar que as versões
relevantes dos documentos aplicáveis estão disponíveis nos locais de
utilização; e) para assegurar que os documentos se mantêm legíveis e
prontamente identificáveis; f) para assegurar que os documentos de origem
externa determinados pela organização como necessários para o planeamento
e operação do Sistema de Gestão da Qualidade são identificados e a sua
distribuição controlada; g) para prevenir a utilização indevida de documentos
obsoletos e para os identificar de forma apropriada se forem retidos para
qualquer propósito”. Deve ainda a organização “definir os controlos necessários
para identificação, armazenagem, protecção, recuperação, retenção e destino
dos registos”.
A elaboração da Instrução de Trabalho (IT) Gestão Documental pretende
definir o método de gestão dos documentos e impressos relevantes para o
SGQ, de modo a garantir a disponibilidade de informações actualizadas e
adequadas nos locais em que são necessárias, bem como, o método de
controlo

dos

registos

da

Qualidade,

necessários

para

comprovar

a

conformidade e a operacionalidade do SGQ das Piscinas Municipais de Castro
Daire, para com os requisitos especificados que resultem da aplicabilidade do
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SGQ (interna) ou de proveniência dos Clientes (externa) que utilizam o
produto/serviço.
Assim, foi elaborada a Instrução de Trabalho Gestão Documental que é
constituída do seguinte modo:
i.

Gestão de Documentos:
a)

Controlo das Revisões;

b)

Distribuição das alterações aos documentos;

c)

Arquivo de documentos obsoletos;

d)

Controlo

dos

documentos

ou

registos

armazenados

informaticamente.
ii.

Conteúdos dos capítulos dos documentos que definem os
processos:
a)

Identificação e conteúdos de outros Documentos;

b)

Elaboração de impressos;

c)

Formatação;

d)

Codificação;

iii.

Implementação;

iv.

Controlo dos registos da Qualidade;

v.

Identificação;

vi.

Compilação;

vii.

Armazenamento;

viii.

Acesso;

ix.

Armazenamento e manutenção;
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x.

Prazo de arquivo e destino.

Deste modo, foi elaborada a Instrução de Trabalho Gestão Documental
das Piscinas Municipais de Castro Daire, como consta no Anexo 11.
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3.2.10 Tarefa 12 - Elaboração e Aprovação do Procedimento de Auditorias
da Qualidade
A presente tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação
os seguintes requisitos da Norma ISO 9001:2008:
Generalidades (4.2.1) e Auditoria Interna (8.2.2).
Quanto às Auditorias Internas, a Norma ISO 9001:2008, estabelece que
“A organização deve conduzir auditorias internas em intervalos planeados para
determinar se o Sistema de Gestão da Qualidade: a) está conforme com as
disposições planeadas, com os requisitos desta Norma e com os requisitos do
Sistema de Gestão da Qualidade estabelecidos pela organização; b) está
implementado e mantido com eficácia. Deve ser planeado um programa de
auditorias que tenha em consideração o estado e a importância dos processos
e das áreas a serem auditadas, bem como, os resultados de auditorias
anteriores. Os critérios, o âmbito, a frequência e os métodos de auditoria
devem ser definidos.”
A instrução de trabalho de Auditorias Internas pretende definir e enunciar
os princípios de realização de auditorias internas ao SGQ com o propósito de
avaliar se este está em conformidade com o planeado e definido nos processos
e Politica da Qualidade e o acompanhamento a problemas detectados em
anteriores auditorias (Não Conformidades) é executado. Em suma, comprova
ser um importante instrumento de avaliação do SGQ, que apresenta resultados
essenciais de apoio à Gestão de Topo na tomada de decisão.
Merece ainda destacar, que a Norma apenas considera como obrigatória
a realização de uma Auditoria ao SGQ, no entanto, o SGQ das Piscinas
Municipais de Castro Daire propõe no seu Plano de Auditorias, a realização de
duas Auditorias ao Sistema da Qualidade, uma (interna) e outra (externa – que
possibilita a obtenção da Certificação do SGQ), sendo que, em ambas, os
auditores devem ser portadores de formação específica.
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Deste modo, na elaboração da Instrução de Trabalho Auditorias Internas
da Qualidade, resultou o Fluxograma representado na Figura 17.

1
Elaboração do
Programa Anual
de Auditorias

2
Análise e
aprovação do
Programa

3
Definição da
Equipa Auditora

N

Cumpre os
Requisitos
Minímos?

4
Análise do C.V

S

Existe
Necessidade de
Equipa Auditora
Externa?

N
5
Contacto e envio de
informação á EA

S

6
Realização da
auditoria e elaboração
do relatório

7
Análise das constatções e
divulgação dos resultados ás
entidades auditadas

8
Estudo das
Causas

9
Determinação das AC/AP
a implementar,
responsáveis , prazos e
recursos
N

10 Acompanhamento
e análise da eficácia

Acções
Eficazes?
S
11
Fecho do
Relatório da
Auditoria

Figura 17 . Fluxograma da Instrução de Trabalho, Auditorias Internas da Qualidade.

Assim, procedemos à descrição das etapas do fluxograma anteriormente
apresentado:
1 - O RSQ é o responsável pela elaboração do plano anual de auditorias de
acordo com as necessidades detectadas durante o ano nos vários
processos/divisões;
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3 - Os auditores tem que ser independentes das áreas a auditar e comprovar
que cumprem os requisitos mínimos:
i.

Auditor Interno;

ii.

Formação em auditorias da Qualidade (superior a 20 horas);

iii.

Auditor Externo;

iv.

Licenciatura;

v.

Formação em auditorias da Qualidade (superior a 30 horas);

vi.

Formação em Gestão da Qualidade (superior a 20 horas);

vii.

Dois anos de experiência profissional na área da Qualidade;

viii.

Ter efectuado no mínimo uma auditoria da Qualidade a um SGQ.

4 - O RSQ assina e data o respectivo Curriculum Vitae (CV) após a sua
aprovação;
5 - O RSQ informa a Equipa Auditora (EA) sobre as datas, horas, âmbito da
auditoria a realizar, e entrega a documentação relevante para a execução da
auditoria;
6 - As PM de Castro Daire possuem impressos próprios para documentar os
resultados das auditorias, no entanto, a EA pode no caso de ser externa,
utilizar os seus próprios impressos, competindo ao RSQ transferir os elementos
para os impressos previstos no seu SGQ.
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3.2.11 Tarefa 13 - Elaboração e Aprovação do Procedimento de Controlo
Não Conformidades
A presente tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação
os seguintes requisitos da Norma ISO 9001:2008:
Generalidades (4.2.1); Monitorização e Medição do Produto (8.2.4) e Controlo
de Produto Não Conforme (8.3).
Se a Norma ISO 9001:2008, estabelece que a organização “deve medir
as características do produto para verificar que se foi ao encontro dos
requisitos do produto”, para que também ela ateste de acordo com a mesma
norma “que o produto que não está conforme com os requisitos do produto é
identificado e controlado, para prevenir a sua utilização ou entrega
involuntárias. Deve ser estabelecido um procedimento documentado para
definir os controlos e correspondentes responsabilidades e autoridades para o
tratamento do produto não conforme”.
O desenvolvimento da Instrução de Trabalho “Controlo das Não
Conformidades e Tratamento das Reclamações”, definiu o modo de controlo de
não conformidades do produto/serviço e/ou processos do SGQ das Piscinas
Municipais. Foi ainda considerado que, não basta dar como finalizado ou
consumado um processo aquando do acto da definição e cumprimento dos
requisitos necessários a cada uma das etapas e ou tarefas. É relevante que
após essas fases, a organização seja capaz de garantir que o produto/serviço é
convenientemente

acompanhado

(monitorizado)

e

o

resultado

desse

acompanhamento registado. Contudo, é estimável que ao longo da produção
de um produto/serviço, esse seja alvo de adulteração não cumprindo com os
requisitos definidos como essenciais à sua conformidade, originando o
aparecimento de uma não conformidade ao produto/serviço final.
Importa considerar que na presença de um produto/serviço não
conforme, este deva ser convenientemente acautelado e avaliado, tendo no
horizonte a sua correcção e ou futura prevenção, analisando aspectos
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fundamentais, como: qual a sua origem, as acções tomadas, quem tomou
esses mesmas decisões e os prazos definidos para a implementação.
Deste modo, na elaboração da Instrução de Trabalho Controlo das Não
Conformidades e Tratamento das Reclamações, resultou o Fluxograma
representado na Figura 18.
1
Detecção da Não
Conformidade/
Reclamação

.

2
Registo da Não
conformidade

3
Análise das causas, planeamento das
acções de correcção a implementar,
definição dos prazos e responsáveis

4
Implementação
das acções

5
Verificação da
Implementação

6
Análise da
eficácia e fecho

7
Compilação de todas
as NC/Reclamações
para posterior análise

N

È possível definir acções
correctivas?

S

8
Definição das acções
Correctivas

Figura 18 . Fluxograma da Instrução de Trabalho, Controlo das Não Conformidades e
Tratamento das Reclamações.

Assim, procedemos à descrição das etapas do fluxograma anteriormente
apresentado:
1- Qualquer colaborador das PM de Castro Daire pode detectar uma Não
Conformidade (NC);
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2 - O colaborador que detectou a Não Conformidade procede ao seu registo no
Boletim das Não Conformidade e Reclamações (BNC/R), preenchendo o
campo da descrição e procede ao seu encaminhamento para o RSQ;
3 - O RSQ, juntamente com os responsáveis das áreas onde o problema teve
origem, analisa-o de forma a determinar as possíveis causas e define as
acções a implementar, prazos de execução e responsáveis. No caso específico
de uma reclamação é tomada a decisão de aceitar ou não a mesma. Neste
processo de análise e sempre que necessário poderão ser consultados outros
colaboradores de forma a melhor definir as causas do problema. Quando a NC
é originada por fornecimentos do exterior, na recepção, o RSQ informa o
fornecedor, através do envio de uma reclamação, da NC detectada e procede à
devolução do material;
4 - Compete ao RSQ acompanhar a evolução do tratamento das
NC/reclamações e ao colaborador nomeado implementar as acções definidas;
5 - Após o prazo estipulado para a implementação das acções definidas,
compete ao RSQ proceder à verificação da sua implementação;
6 - Decorrido um determinado período de tempo estipulado caso a caso, o RSQ
analisa a eficácia das acções e procede ao fecho da NC/Reclamação;
7

-

Trimestralmente

o

RSQ

procede

à

compilação

de

todas

as

NC/Reclamações que ocorreram nesse período para serem analisadas
posteriormente;
8 - Sempre que decorrente de uma NC/Reclamação seja possível definir
acções correctivas, a metodologia aplicável é a definida na IT Acções
Correctivas e Preventivas.
Nota: Sempre que aplicável, o RSQ deve procurar quantificar os custos da
Qualidade associados.
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3.2.12 Tarefa 14 - Elaboração e Aprovação dos Procedimentos de Acções
Preventivas e Correctivas
A presente tarefa teve subjacente o seu desenvolvimento e aplicação os
seguintes requisitos da Norma ISO 9001:2008:
Generalidades (4.2.1); Monitorização e Medição do Produto (8.2.4); Acção
Correctiva (8.5.2) e Acção Preventiva (8.5.3).
Institui a Norma ISO 9001:2008 que no tratamento das não
conformidades ao produto/serviços ou processos “A organização deve
empreender acções para eliminar as causas das não conformidades com o fim
de evitar repetições. As acções correctivas devem ser apropriadas aos efeitos
das não conformidades encontradas.” Ou ainda em ajustamento com a mesma
norma “determinar as acções para eliminar as causas de potenciais não
conformidades, tendo em vista prevenir a sua ocorrência. As acções
preventivas devem ser apropriadas aos efeitos dos potenciais problemas.”
A instrução de trabalho de Acções Preventivas e Correctivas, foi
elaborada para definir as metodologias de implementação de Acções
Preventivas, Correctivas e de melhoria, de modo a investigar as causas das NC
ou potenciais NC dos produtos/ serviços/ processos e tomar as medidas
necessárias, para evitar a sua ocorrência ou recorrência.
As

Acções

Correctivas

são

procedimentos

adoptados

após

o

aparecimento de não conformidades ao produto/serviço ou processos,
independentemente da fase de desenvolvimento em que estes se encontrem.
As Acções Preventivas, funcionam como a própria designação o sugere, com
mecanismo de antecipação ao surgimento de não conformidades, de modo a
evitar o surgimento e consequentes acções correctivas. Há ainda que
considerar a necessidade de registar e avaliar o grau de eficácia, para cada
acção (preventiva ou correctiva) implementada, definindo para tal prazos e
critérios objectivos.
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Deste modo, na elaboração da Instrução de Trabalho Acções
Preventivas e Correctivas, resultou o Fluxograma representado na Figura 19.

1.
Análise das não
conformidades

2.
Recolha das potenciais
incompatibilidades de
melhoria

4.
Estudo das causas

3.
Decisão sobre a eliminação das
potenciais não conformidades
Implementação de acções de
melhoria

5.
Definição das acções
correctivas/acções
preventivas ou de melhoria a
implementar

6.
Implementação das
acções

N

7.
Acompanhamento das
acções implementadas

8.
Análise da eficácia

Acção eficaz

S

9
Compilação das acções

Figura 19 . Fluxograma da Instrução de Trabalho, Acções Preventivas e Correctivas.

Assim, procedemos à descrição das etapas do fluxograma anteriormente
apresentado:
1 - Detectadas em todas as fases de realização; resultados da análise da
avaliação contínua de fornecedores e da avaliação da satisfação dos clientes;
resultados da análise dos objectivos e indicadores definidos; acções
implementadas ineficazes;
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2 - Efectuada por transmissão dos colaboradores e/ou clientes internos ou
externos; detecção na revisão ao sistema ou nas reuniões efectuadas;
necessidade de dar resposta a nova legislação;
4 - O estudo das causas pode ser efectuado recorrendo a um grupo de trabalho
ou nas reuniões realizadas periodicamente; O estudo das causas é sempre
registado;
5 - Nesse impresso são definidos os prazos de execução, responsáveis pela
implementação, meios e recursos necessários;
7 - O acompanhamento das acções é também registado nesse impresso;
8 - A análise da eficácia das acções implementadas é efectuada através da
verificação de: se as NC recorreram, se as potenciais NC ocorreram ou se as
tendências dos objectivos e indicadores são favoráveis. As acções não
eficazes devem ser reportadas para os relatórios da Qualidade, para posterior
análise.

93

2ºCiclo em Gestão Desportiva

3.2.13 Tarefa 15 - Elaboração e Aprovação da Metodologia de Controlo da
Legislação
A presente tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação
os seguintes requisitos da Norma ISO 9001:2008:
Generalidades (4.2.1) e Determinação dos Requisitos Relacionados com o
Produto (7.2.1).
Cabe à organização garantir de acordo com a Norma ISO 9001:2008
que o seu Sistema de Gestão da Qualidade contém “documentos incluindo
registos, determinados pela organização como necessários para assegurar o
planeamento, a operação e o controlo eficazes dos seus processos”, bem
como, determinar “os requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis ao
produto.”
A instrução de trabalho Gestão Normativa e Legislativa, foi concebida
com o objectivo de definir a metodologia de controlo de normas e levantamento
da legislação aplicável às Piscinas Municipais de Castro Daire, para garantir o
fornecimento aos clientes/utentes de produto/serviço que cumpram as
obrigações legais, estatutárias, regulamentares e normativa. Deste modo, a
metodologia de controlo da legislação, contribuiu para manter actualizada a
lista em vigor e que futuras alterações legais ou outras, com influência nos
requisitos do produto/serviço sejam controladas e adaptados às novas
exigências.
Assim, foi elaborada a Instrução de Trabalho Gestão Normativa e
Legislativa, que é constituída pelos seguintes aspectos estruturais:
-

Objectivo;

-

Modo de Proceder:

i. O RSQ mantém o arquivo das normas e outra regulamentação
relevantes para a actividade das Piscinas Municipais;
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ii. O

controlo

da

actualização

das

normas

é

efectuado

semestralmente pelo RSQ, recorrendo para tal a lista de
actualização de normas emitidas pelo IPQ, ou recorrendo a
entidades que lhes forneçam informações sobre a actualização das
normas utilizadas;
iii. Da restante regulamentação recorre-se às entidades nacionais ou
internacionais

que

sejam

detentoras

de

informação

sobre

actualização das mesmas, para questionar da sua actualização,
como por exemplo:
a) www.ipq.pt Actualização de Normas: Acesso à base de dados
do Instituto Português da Qualidade;
b) www.iso.com Acesso à base de dados do International Standard
Organization ;
c) www.europa.eu.int Acesso à base de dados da Comunidade
Europeia para assuntos de legislação;
d) www.dre.pt Acesso à base de dados do Diário da República
Portuguesa para assuntos de legislação.

iv. Estas informações são descritas na Modelo (Mod).264 - Lista de
Normas e Regulamentação em Vigor;
v. As consultas deverão ser feitas com uma periodicidade mínima
trimestral. Os registos destas consultas encontram-se arquivados
juntamente com as Normas e Legislação;
vi. O acesso ao Diário da República é assegurado através da consulta
do site na internet, permitindo o acesso à I.ª e II.ª Série do mesmo;
vii. Após a verificação de alguma alteração legislativa de matéria
relevante para as Piscinas Municipais, procede-se à actualização
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da mesma na pasta partilhada disponível a todos os colaboradores.
Assim, como se procede à actualização das capas de legislação.
Esta pasta encontra-se, neste momento, disponível no gabinete do
RSQ.
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3.2.14 Tarefa 16 - Elaboração e Aprovação de Procedimentos Produtivos
Generalidades (4.2.1)
Assegurar o planeamento, realização, monitorização, medição e
melhoria dos processos através de um sistema documentado de suporte ao
SGQ. Deverá incluir as políticas, objectivos, descrição dos principais
processos, procedimentos documentados e quaisquer outros documentos
considerados como necessários para utilização por todas as partes envolvidas.
O objectivo da ISO 9001:2008 é ser menos prescritiva na definição dos
documentos específicos que uma organização deve estabelecer, utilizando
uma abordagem mais orientada à gestão eficaz dos processos e obtenção dos
resultados pretendidos.
Para apoiar a implementação do SGQ foi determinada a necessidade de
desenvolver procedimentos documentados, além dos definidos na norma de
referência como “obrigatórios”. Nesse sentido foram identificadas as seguintes
actividades como relevantes para a prestação de um serviço de Qualidade:
i.

Instrução de trabalho de “Compras”;

ii.

Instrução de trabalho “Controlo Administrativo”;

iii.

Instrução de trabalho “Avaliação de Satisfação dos Utentes”;

iv.

Instrução de trabalho “Equipamentos de Medição e Monitorização”;

v.

Instrução de trabalho “Higiene e Limpeza”;

vi.

Instrução de trabalho “Novos Serviços – Modalidades”;

vii.

Instrução de trabalho “Tratamento Objectos Perdidos”.

Estas IT`s definem regras operacionais que não assumem a importância
de um “processo” embora lhe estejam associados.
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3.2.14.1 Instrução de Trabalho de Compras
A

presente

Instrução

de

Trabalho

teve

subjacente

no

seu

desenvolvimento e aplicação os seguintes requisitos da Norma ISO 9001:
2008:
Generalidades (4.2.1); Processo de Compra (7.4.1); Informação de Compra
(7.4.2) e Verificação do Produto Comprado (7.4.3).
Segundo a norma ISO 9001:2008 “A organização deve assegurar que o
produto comprado está conforme com os requisitos de compra especificados” e
ao “seleccionar fornecedores com base nas suas aptidões para fornecer
produto de acordo com os requisitos da organização. Devem ser estabelecidos
critérios para selecção, avaliação e reavaliação.” No entanto, e segundo o
mesmo princípio é necessário “assegurar a adequação dos requisitos de
compra especificados antes da sua comunicação ao fornecedor.”
A Instrução de Trabalho Compras para as Piscinas Municipais, foi
concebida para definir e enunciar os procedimentos de Compras das Piscinas
Municipais, onde expõe a actuação que a organização deve adoptar na
aquisição de produtos consumíveis (manutenção e limpeza), necessários ao
funcionamento da infra-estrutura. Determinou-se ainda uma metodologia de
avaliação a fornecedores e produtos, sustentada em critérios de aceitação que
respeitem a conformidade dos requisitos estabelecidos.
Assim, foi elaborada a Instrução de Trabalho de Compras, que é
constituída do seguinte modo:
-

Objectivo;

-

Modo de Proceder:
i.

Compete ao Director Técnico em parceria com o Técnico de
Manutenção assegurar que a informação para a compra dos
produtos de Manutenção e Limpeza é realizada de acordo com os
prazos e que esta contém todas as indicações necessárias aos
potenciais fornecedores.
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Destas, salientamos as seguintes:
i.

Sempre que, realizar o Registo Mensal de Consumos (Mod.228), é
necessário que o Técnico de Manutenção verifique que os produtos
de Manutenção estão em fim de stock ou que estes só são
suficientes para o mês e meio que se avizinha, este deve informar
o Responsável Técnico das necessidades;

ii.

Ao informar o DT, o TM deve indicar a característica dos produtos e
as quantidades necessárias para cada um dos casos;

iii.

Deve então o DT proceder à realização de uma informação interna
dirigida ao Presidente da Câmara Municipal, onde faz referência a
todas as necessidades, exigências legais em vigor para cada um
dos produtos, quantidades necessárias, local de descarga,
responsável pela recepção dos produtos e o nome de potenciais
fornecedores;

Nota: se a informação interna obtiver parecer favorável do Presidente da
Câmara

Municipal,

esta

é

entregue

ao

sector

responsável

pelo

aprovisionamento que realiza a consulta de mercado, findo esta, emite a
respectiva requisição ao fornecedor vencedor do concurso.
iv.

No fim de cada época desportiva o DT ao elaborar o Relatório
Anual fazendo referência ao inventário dos produtos consumidos;

v.

O TM possui para cada um dos produtos adquiridos a respectiva
ficha técnica e aquando da compra dos produtos é solicitado a
cada um dos fornecedores os certificados de conformidade /
boletins de análise;

vi.

Sempre que surjam novos produtos o TM deve solicitar as
respectivas fichas técnicas e amostras para ensaios.

99

2ºCiclo em Gestão Desportiva

Nota: o processo de compras é assegurado pelo sector de património e
aprovisionamento da Câmara Municipal e cumpre com o estabelecido na
Legislação das Autarquias Locais.
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3.2.14.2 Instrução de Trabalho Controlo Administrativo
A

presente

Instrução

de

Trabalho

teve

subjacente

no

seu

desenvolvimento e aplicação os seguintes requisitos da Norma ISO 9001:2008:
Generalidades (4.2.1); Infra-estrutura (6.3) e Ambiente de Trabalho (6.4).
A norma ISO 9001:2008 estabelece que “A organização deve
determinar, proporcionar e manter a infra-estrutura necessária para atingir a
conformidade com os requisitos do produto. A infra-estrutura inclui, conforme
aplicável: a) edifícios, espaço de trabalho e meios associados; b) equipamento
do processo (tanto hardware como software); c) serviços de apoio (tais como
transporte, comunicação ou sistemas de informação).”
A Instrução de Trabalho Controlo Administrativo, foi elaborada para
definir e enunciar os procedimentos associados à prestação dos serviços
Administrativos Internos das Piscinas Municipais, assegurando que o ambiente
de trabalho em que opera, possibilita desenvolver as tarefas fundamentais à
promoção da Qualidade do produto/serviço e satisfação dos clientes.
Assim, foi elaborada a Instrução de Trabalho de Controlo Administrativo,
que é constituída do seguinte modo:
-

Objectivo;

-

Modo de Proceder:
i.

Compete

aos

Assistentes

Administrativos

(AA)

executar

diariamente/mensalmente um conjunto de tarefas que assegurem o
adequado funcionamento Administrativo das Piscinas Municipais.

Destas salientamos as seguintes:
i.

Controlar as Entradas e Presenças dos Professores;

ii.

Preencher o Mapa de Controlo da Utência Diária;
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iii.

Preencher Mensalmente a Lista de utilizações para o Seguro;

iv.

Realizar todos os Ofícios da Secção de Desporto;

v.

Registar diariamente a entrada de todo o Correio da Secção de
Desporto;

vi.

Elaborar sempre que necessário ou por indicação do RT
informações internas da Secção de Desporto;

vii.

Realizar Diariamente o Arquivo dos Registos Sanitários (Mod. 214
e Mod.215);

viii.

Preencher sempre que necessário o registo da Recolha das
Análises Bacteriológicas e Físico-Químicas;

ix.

Validade do Termo de Responsabilidade;

x.

Mapa de Pagamento das Entidades/Instituições;

xi.

Controlar as utilizações das Entidades/Instituições assegurando
que é Preenchida a ficha de presenças dos alunos inscritos;

xii.

Assegurar sempre que seja alterada a lista dos Alunos de uma
Entidade/Instituição que o (s) novo (s) elementos tem o termo de
responsabilidade válido.
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3.2.14.3 Instrução

de

Trabalho

Avaliação

de

Satisfação

dos

Clientes/Utentes
A

presente

Instrução

de

Trabalho

teve

subjacente

no

seu

desenvolvimento e aplicação os seguintes requisitos da Norma ISO 9001:2008:
Generalidades (4.2.1); Provisão de Recursos (6.1) e Satisfação do Cliente
(8.2.1).
Vigora na norma ISO 9001: 2008 que a “A organização deve determinar
e proporcionar os recursos necessários: para aumentar a satisfação do cliente
indo ao encontro dos seus requisitos.”, Possibilitando à organização
“monitorizar a informação relativa à percepção do cliente quanto à organização
ter ido ao encontro dos seus requisitos. Os métodos para a obtenção e a
utilização desta informação devem ser determinados.”
A

Instrução

de

Trabalho

de

Avaliação

de

Satisfação

dos

Utentes/Clientes, possibilitou definir a metodologia (Questionário de Opinião)
adoptada pelas Piscinas Municipais, para realizar a Avaliação da Satisfação
dos Utentes/Clientes, face ao produto/serviço fornecido. O desenvolvimento
desta metodologia participativa na relação cliente/organização, dinamizará
acções preventivas e correctivas ao produto/serviço, contribuindo para a
melhoría contínua e satisfação plena do Utente/Cliente.
Assim, foi elaborada a Instrução de Trabalho Avaliação de Satisfação
dos Utente/Clientes, que é constituída do seguinte modo:
-

Objectivo;

-

Modo de Proceder:
i.

Esta avaliação deve ser realizada semestralmente, pelo RSQ,
através do envio/disponibilização no balcão de atendimento do
Questionário de Opinião;

ii.

Os questionários devem ser enviados aos Utentes/Clientes das PM
e disponibilizados ao balcão;
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iii.

Dois meses após o envio dos inquéritos o RSQ analisa a
quantidade de inquéritos que recebeu, e em caso desta ser inferior
a 50%, contacta os Utentes/Clientes e pede o retorno do
questionário caso este ainda não tenha sido devolvido;

iv.

No caso de existirem Utentes/Clientes a classificar as Piscinas
Municipais com pontuação “Mau”, o RSQ, deve de imediato
providenciar todas as diligencias no sentido de resolver o
problema. Estas situações devem ser tratadas da mesma forma
que uma reclamação (deve ser aberto o Boletim de Não
Conformidades/ Reclamações);

v.

Todas

as

sugestões

de

melhoria

apresentadas

pelos

Utentes/Clientes devem ser alvo de análise por parte do RSQ,
merecendo resposta, que será divulgada em placar próprio
colocado na recepção das PM;
vi.

Os resultados finais do Questionário de Opinião serão alvo de
análise e consequente relatório a apresentar ao Presidente da
Câmara Municipal sendo ainda o mesmo divulgado a todos os
Utentes/Clientes.
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3.2.14.4 Instrução

de

Trabalho

Equipamentos

de

Medição

e

Monitorização
A

presente

Instrução

de

Trabalho

teve

subjacente

no

seu

desenvolvimento e aplicação os seguintes requisitos da Norma ISO 9001:2008:
Generalidades (4.2.1) e Controlo dos Equipamentos de Monitorização e
Medição (7.6).
Segundo a norma ISO 9001:2008 “A organização deve determinar a
monitorização e a medição a serem efectuadas e o equipamento de
monitorização e de medição necessário para proporcionar evidência da
conformidade do produto com os requisitos determinados.”
A Instrução de Trabalho Equipamentos de Medição e Monitorização
(E.M.M), foi concebida para definir o modo de identificação, utilização e
calibração dos Equipamentos de Monitorização e de Medição e aplica-se a
todos os EMM utilizados pelas Piscinas Municipais de Castro Daire. Para
garantir ao cliente que o produto/serviço é internamente medido e controlado e
respeita os requisitos e critérios de aceitação considerados válidos, o E.M.M
deve ser “calibrado ou verificado, ou ambos, em intervalos especificados ou
antes da utilização, face a padrões de medição rastreáveis a padrões de
medição internacionais ou nacionais”. Nas Piscinas Municipais de Castro Daire,
os E.M.M’s, permitem evidenciar resultados fiáveis dos padrões físico-químicos
da água, da temperatura de água/ ambiente e humidade relativa.
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Deste modo, na elaboração da Instrução de Trabalho Gestão dos
Equipamentos

de

Medição

e

Monitorização,

resultou

o

Fluxograma

representado na Figura 20.
1.2

Equipamento já
Existente

1.4

Identificar e
Codificar

1.1

Reclama ao
Fornecedor
S

1.3

N

Equipamento
Novo

Cumpre os
Requisitos
Pedidos?

N

Emitir Ficha de
Identificação
Equipamento
Sujeito a
Calibração/
Ensaio ?
S

1.5

Calibração/
Ensaio Int ou
Ext?

Externa

1.6

Colocar no Plano
de Calibração/
Ensaio

Seleccionar
Entidade

Interna

Elaborar PC ou
PE

1.7

Proceder a Ajuste

Calibrar/Ensaiar

1.8

Analisar
Resultados

Ajustar

Ajustar,
Reclassificar ou
Segregar/
Inutilizar

N

Aprovado ?

1.1 h)

S

Etiquetar

1.3

1.3
Redefinir Ficha de
Equipamento

Segregar/
Inutilizar

1.1 h)

Identificar
“Fora de Serviço”

1.5

Retirar do Plano

1.3

Actualizar Ficha
de Equipamento

Reclassificar

Actualizar Ficha
de Equipamento

Por a Serviço

Segregar

Figura 20 . Fluxograma da Instrução de Trabalho, Gestão dos Equipamentos de Medição e
Monitorização.
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Calibração:
- Conjunto de operações que estabelecem, em condições especificadas, a
relação entre os valores indicados por um instrumento de medição, ou os
valores representados por um valor de referência e os correspondentes valores
conhecidos da grandeza a medir.
Ensaio:
- Conjunto de operações que estabelecem, em condições especificadas, a
relação entre os valores indicados por um instrumento de medição ou os
valores representados por um valor de referência e os correspondentes valores
conhecidos da grandeza a medir, sem o cálculo da respectiva incerteza.
Incerteza da Medição:
- Estimativa caracterizando o intervalo dos valores no qual se situa o valor
verdadeiro da grandeza medida.
Erro (absoluto) da Medição:
-

Diferença

algébrica

entre

o

resultado

da

medição

e

o

valor

(convencionalmente) verdadeiro da grandeza medida.
Rastreabilidade:
- Propriedade de um resultado da medição que consiste em poder relacionar-se
a padrões adequados, geralmente internacionais ou nacionais, por intermédio
de uma cadeia ininterrupta de comparações.
Equipamento de Monitorização e de Medição (E.M.M.):
- Todo o equipamento utilizado para medir, calibrar, comparar, ensaiar,
inspeccionar, diagnosticar ou examinar os materiais, fornecimentos e
equipamentos de forma a verificar que estão de acordo com especificações
técnicas requeridas, padrões ou normas.
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Padrão:
- Instrumento de Medição ou sistema de medição destinado a definir ou a
materializar, conservar ou reproduzir uma unidade ou um ou vários valores
conhecidos de uma grandeza para as transmitir ou comparar a outros
instrumentos de medição.

Assim, procedemos à descrição das etapas do fluxograma anteriormente
apresentado:
1.1 - Recepção de um novo E.M.M.
A recepção do E.M.M. consiste na verificação de que este satisfaz todos os
requisitos da encomenda de compra, bem como os requisitos das normas ou
regulamentos aplicáveis. O Responsável do Sistema da Qualidade (RSQ) após
recepção do documento que acompanha o equipamento, age de modo a:
i.

Verificar a conformidade do E.M.M.;

ii.

Elaborar a respectiva Mod.255 - Ficha de Dispositivos de Medição
e Monitorização;

iii.

Verificar

a

necessidade

de

calibração/ensaio

tendo

como

orientação os seguintes pontos:
a) A grandeza lida no E.M.M. não é controlada por outro E.M.M.
numa fase posterior do processo;
b) As medições proporcionadas pelo dispositivo são usadas para
tomar decisões quanto à aceitação/rejeição do produto ou no
controlo de parâmetros do processo, em que não haja a
validação das características do produto ou do processo de
outra forma;
c) Inexistência de E.M.M.’s na empresa com características
metrológicas similares que estejam calibrados;
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iv.

Incluir o equipamento no Mod.256 - Plano de Calibrações e Ensaio
em caso de necessidade de calibração ou ensaio;

v.

Caso a calibração/ensaio seja interna, elaborar o respectivo
procedimento de calibração/ensaio;

vi.

Proceder à calibração/ensaio do equipamento, recorrendo a meios
internos ou externos;

vii.

Analisar os resultados da calibração/ensaio do equipamento,
constantes nos certificados de calibração/ensaio;

viii.

Afectar ao equipamento uma etiqueta identificadora do estado de
calibração/ensaio, de acordo com as seguintes indicações:

Todo o DMM evidencia uma etiqueta identificativa do estado de calibração,
de cor verde, para os dispositivos sujeitos a calibração Mod. 901 - Etiqueta
verde – de cor branca para os dispositivos não sujeitos a calibração Mod.902
- Etiqueta branca, de cor amarela para a não utilização dos dispositivos sem
que esteja previamente calibrado Mod.903 - Etiqueta amarela e de cor
vermelha para os dispositivos fora de serviço Mod.904 - Etiqueta vermelha.
1.2 - Equipamento já existente na Empresa
O procedimento é semelhante ao referido para novos E.M.M.’s, ponto 1.1.,
excepto no que diz respeito à comparação do E.M.M. com os requisitos da
encomenda de compra.
1.3 - Ficha de Identificação
Todo o E.M.M. tem uma Mod.255 - Ficha de Equipamento de Medição e
Monitorização, onde consta sempre que aplicável:
i.

Número interno do dispositivo e respectiva designação;

ii.

Marca/Modelo/N.º de série/data de Recepção/Nome do fornecedor;

iii.

Características metrológicas (Alcance / Resolução / Classe de
Exactidão / Exactidão);

109

2ºCiclo em Gestão Desportiva

iv.

Periodicidade de calibração/Ensaio e definição dos pontos a
calibrar /ensaiar;

v.

Critério de Aceitação;

vi.

Periodicidade de calibração;

vii.

Datas das Calibrações/Ensaios e Entidades Calibradoras;

viii.

Identificação do padrão utilizado na calibração / ensaio.

1.4 - Identificação dos E.M.M.
Os E.M.M. são identificados com um código definido do seguinte modo:
AAA.XXX
Em que AAA – três letras que representam a família dos E.M.M.
Em que XXX- três algarismos que representam o respectivo número sequencial
A numeração dos E.M.M. é atribuída por cada família, caso o E.M.M. seja
considerado padrão, é acrescentado a designação “(P)”.
1.5 - Plano de calibração/Ensaio
A elaboração do plano de Calibração/Ensaio tem em consideração o seguinte:
i.

Identificação do tipo de instrumento;

ii.

Selecção do prazo de calibração tendo em conta os seguintes
pontos:
a)

Frequência de utilização do dispositivo sua função e
localização;

b)

Experiência anterior relativamente a calibrações/ensaios de
dispositivos similares;

c)

Desgaste do dispositivo;

d)

Periodicidades recomendadas pela CNQ 4/99;

e)

Redefinição dos prazos de calibração de acordo com o
descrito na Norma ISO 10012, utilizando o método “ajuste
automático” ou em escada.

110

2ºCiclo em Gestão Desportiva

iii.

Indicação dos meses nos quais é efectuada a calibração.

1.6 - Calibração / Ensaio Externa
O RSQ age de modo a:
i.

Seleccionar

a

entidade,

entre

as

entidades

calibradoras

acreditadas no Sistema Português da Qualidade, (sempre que
exista) para a calibração do equipamento em causa;
ii.

Providenciar a encomenda da calibração, indicando a entidade e os
pontos de calibração/ensaio;

iii.

Analisar o certificado de calibração externo de forma a verificar se
contém os seguintes aspectos:
a) A palavra “Certificado”;
b) O logótipo do serviço de acreditação nacional e o número de
acreditação do laboratório;
c) Identificação

completa

do

instrumento

calibrado,

isto

é:

designação, marca, modelo, n º de série e descrição;
d) N º de série do certificado;
e) N º total de páginas;
f) Data de calibração;
g) Data de emissão do certificado;
h) Condições de referência. Ex: temperatura, humidade;
i) Identificação do cliente: nome, endereço;
j) Identificação dos procedimentos, especificações e normas
seguidas;
k) Explicitação da rastreabilidade das medidas;
iv.

Analisar os resultados da calibração/ensaio de acordo com o
definido em 1.8;

v.

Tomar uma das seguintes decisões na sequência da análise
efectuada no ponto anterior:
a) Repor em serviço caso o E.M.M. cumpra o Critério de Aceitação
(CA) definido;
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b) Ajustar se existe a possibilidade de intervir sobre o equipamento
pode-se proceder ao ajuste do mesmo, para se reconduzir o
equipamento ao seu funcionamento normal. Após esta operação
de ajuste o equipamento é calibrado / ensaiado novamente;
c) Reclassificar passar a utilizar o equipamento em operações em
que o CA seja maior;
d) Segregar caso não exista nenhuma operação que permita a sua
desclassificação, o RSQ age de modo a enviar o E.M.M. para a
sucata.
vi.

Registar na ficha individual do equipamento a data da calibração/
ensaio efectuada e a da próxima calibração/ensaio caso a decisão
tenha sido repor em serviço.

1.7 - Calibração/Ensaio Interna
O RSQ age de modo a:
i.

Elaborar o Procedimento de Calibração ou Procedimento de Ensaio
(caso estes não existam) descrevendo a metodologia de execução
da calibração/ensaio;

ii.

Executar

a

calibração/ensaio

recorrendo

a

padrões

adequadamente calibrados;
iii.

Registar os resultados da calibração e/ou ensaio em Mod.269 Folha de Calibração;

iv.

Proceder tal como definido no ponto 1.6 nas alíneas d), e) e f).

1.8 - Análise dos Resultados
O critério de aceitação é definido pelo RSQ, tendo em conta as medições
efectuadas

pelo

instrumento.

preferencialmente entre

1

3

Assim,

este

critério

é

estabelecido

a 110 do valor da tolerância do parâmetro a medir ou

da especificação a medir tal como definido na norma ISO 10012.
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A aprovação do certificado indica a adequação do E.M.M às medições
efectuadas e para isso tem que cumprir com a seguinte condição:
| CA |  | Erro | + | Incerteza |
A aprovação dos critérios de calibração é evidenciada pela rubrica do RSQ e
pela inscrição “Aprovado”, no respectivo certificado na página de rosto.
1.9 - Protecção dos E.M.M.
Compete ao RSQ assegurar que os instrumentos estão adequadamente
protegidos (ex. através de etiquetas rubricadas e datadas pelo RSQ), de forma
a impedir ajustes não autorizados, nos componentes que podem afectar a
aptidão do instrumento, sempre que estes existam.
1.10 - Manutenção
As operações de manutenção dos E.M.M. têm a mesma periodicidade da
calibração e são executadas imediatamente antes desta, pelo RSQ.
As operações de manutenção preventiva constam de:
i.

Inspecção visual do estado de conservação dos E.M.M.’s;

ii.

Limpeza dos E.M.M.’s.
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3.2.14.5 Instrução de Trabalho Higiene e Limpeza
A

presente

Instrução

de

Trabalho

teve

subjacente

o

seu

desenvolvimento e aplicação os seguintes requisitos da Norma ISO 9001:2008:
Generalidades (4.2.1); Infra-estrutura (6.3) e Ambiente de Trabalho (6.4).
Consagra a Norma ISO 9001:2008 que “A organização deve determinar,
proporcionar e manter a infra-estrutura necessária para atingir a conformidade
com os requisitos do produto. A infra-estrutura inclui, conforme aplicável: a)
edifícios, espaço de trabalho e meios associados”.
A instrução de Trabalho Higiene e Limpeza das Piscinas Municipais,
define e enuncia os procedimentos que os colaboradores responsáveis devem
adoptar para manter os espaços físicos da organização em conformidade com
os requisitos do SGQ, como contributo ao fornecimento de um produto/serviço
de Qualidade.
Assim, foi elaborada a Instrução de Trabalho de Higiene e Limpeza, que
é constituída do seguinte modo:
-

Objectivo;

-

Modo de Proceder:
i.

- Compete às Assistentes Operacionais executar diariamente,
semanalmente e mensalmente um conjunto de tarefas que
assegurem o adequado estado de Higiene e Limpeza das Piscinas
Municipais.

Destas, salientamos as seguintes:
i.

Assegurar que todas as tarefas descritas no Plano de Limpeza são
executadas de acordo com as indicações (Mod.219);

ii.

Registar todas as intervenções de limpeza que executem em cada
um dos espaços;
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iii.

Sempre que necessário solicita ao Técnico de Manutenção os
produtos e ou equipamentos indispensáveis ao desempenho das
suas funções;

iv.

Assegura que durante o desempenho das suas funções são
mantidas as condições adequadas para a utilização dos utentes e
que os espaços sujeitos a limpeza estão devidamente sinalizados;

v.

Sempre que lhes seja efectuada verbalmente por parte do (s)
utente/cliente (s) alguma reclamação, devem auxilia-lo (s) no
sentido de este (s) proceder (em) à sua formalização.
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3.2.14.6 Instrução de Trabalho Novos Serviços - Modalidades
A

presente

Instrução

de

Trabalho

teve

subjacente

no

seu

desenvolvimento e aplicação os seguintes requisitos da Norma ISO 9001:2008:
Generalidades (4.2.1); Planeamento da concepção e do desenvolvimento
(7.3.1); Entradas para concepção e desenvolvimento (7.3.2); Saídas da
concepção e do desenvolvimento (7.3.3); Revisão da concepção e do
desenvolvimento (7.3.4); Verificação da concepção e do desenvolvimento
(7.3.5); Validação da concepção e do desenvolvimento (7.3.6) e Controlo de
alterações na concepção e no desenvolvimento (7.3.7).
Quanto à concepção e desenvolvimento de novos serviços, a Norma
ISO 9001:2008, estabelece que a organização deve cumprir as seguintes
fases:
Planeamento - “A organização deve planear e controlar a concepção e o
desenvolvimento do produto”;
Entradas - “Devem ser determinadas as entradas relativas aos requisitos
do produto e mantidos os correspondentes”, “Os requisitos devem ser
completos, sem ambiguidades e não estar em conflito entre si”;
Saídas - “Devem possibilitar a comparação com os requisitos de
entradas que foram alcançados.”;
Revisão - “ir ao encontro dos requisitos das entradas para a concepção
e o desenvolvimento” e ” Proporcionar informação apropriada para comprar,
produzir e fornecimento do serviço”;
Verificação - “…assegurar que as saídas da concepção e do
desenvolvimento foram ao encontro dos requisitos das entradas da concepção
e do desenvolvimento”;
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Validação - “…assegurar que o produto resultante é capaz de ir ao
encontro dos requisitos”, “deve ser completada antes da entrega ou
implementação do produto”:
Controlo - “As alterações na concepção e no desenvolvimento devem
ser identificadas…”, “revistas, verificadas e validadas, conforme apropriado, e
aprovadas antes da implementação” e avaliar ao “efeito das alterações nas
partes constituintes e no produto que já foi entregue”.
A instrução de trabalho Novos Serviços – Modalidades, foi elaborada
para definir e enunciar os procedimentos adoptados pelas Piscinas Municipais,
na

concepção

de

novos

serviços/modalidades

por

proposta

dos

clientes/utentes e colaboradores, na melhoria ou inovação do produto/serviço
da organização. No entanto, caberá à gestão de topo a responsabilidade de
avaliar se no desenvolvimento das etapas necessárias a um novo
serviço/modalidade, os requisitos do novo produto/serviço, possibilitam uma sã
articulação com o produto/serviço já desenvolvido.
Assim, foi elaborada a Instrução de Trabalho de Novos Serviços Modalidades, que é constituída do seguinte modo:
-

Objectivo;

-

Modo de Proceder:
i.

A implementação deste procedimento aplica-se quando nas
Piscinas

Municipais

se

pretende

efectuar

a

concepção

e

desenvolvimento de novos serviços – modalidades ou desenvolver
variantes de serviços – modalidades já existentes de forma a
responder às solicitações dos utentes e colaboradores;
ii.

Sempre que seja proposta pelos utentes e colaboradores a criação
de novos serviços – modalidades ou por aparecimento no mercado
de novas modalidades pela concorrência ou outros, cabe ao DT
avaliar se a proposta (s) apresentada (s) tem viabilidade e cumpre
(m) os seguintes requisitos: definição do público-alvo, definição dos
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requisitos específicos, requisitos legais e ou regulamentares,
requisitos técnicos do serviço, necessidades de aquisição de
equipamentos, necessidade de formação especifica ou contratação
de novos colaboradores (Mod.223);
iii.

Se a avaliação dos requisitos da (s) proposta (s) sugerida (s)
obtiver (em) um parecer positivo do DT, este deve enviar ao
Presidente

de

Câmara

Municipal

toda

a

planificação

e

documentação necessária à sua implementação, para que este em
última análise avalie se a aplicação deve ou não ser aprovada;
iv.

Durante a execução do projecto devem ser efectuadas revisões
planeadas, de forma a garantir o cumprimento do planeamento. No
caso de ser necessário efectuar alterações, estas são avaliadas
pelo

DT,

registadas

no

impresso

ficha

de

novos

serviços/modalidades, comunicadas ao Presidente da Câmara
Municipal e com base nos resultados das revisões e verificações
efectuadas no decorrer do projecto é tomada a decisão de
prosseguir, modificar ou abandonar o mesmo.
v.

Sempre que surja a apresentação de novo (s) serviço (s) –
modalidade (s) ou alteração à (s) existente (s) e esta não seja
exequível cabe ao DT informar o responsável, pela sua elaboração
do porquê da sua não aplicação.
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3.2.14.7 Instrução de Trabalho Tratamento Objectos Perdidos
A

presente

Instrução

de

Trabalho

teve

subjacente

no

seu

desenvolvimento e aplicação os seguintes requisitos da Norma ISO 9001:2008:
Generalidades (4.2.1) e Propriedade do Cliente (7.5.4).
Descreve a Norma ISO 9001: 2008 que “A organização deve cuidar da
propriedade do cliente enquanto esta estiver sob o seu controlo ou a ser
utilizada pela organização. A organização deve identificar, verificar, proteger e
salvaguardar a propriedade do cliente proporcionada para utilização ou
incorporação no produto. Se qualquer propriedade do cliente se perder,
danificar ou de outra forma for tida como inapropriada para utilização, a
organização deve reportá-lo ao cliente e manter registos.”
A instrução de trabalho Tratamento de Objectos Perdidos das Piscinas
Municipais, tem como objectivo definir e enunciar os procedimentos a adoptar
quando se encontra objectos propriedade dos utentes/clientes, em áreas da
infra-estrutura, garantindo-lhes que a conduta adoptada respeita e zela pela
sua “propriedade”.
Assim, foi elaborada a Instrução de Trabalho Tratamento de Objectos
Perdidos, que é constituída do seguinte modo:
-

Objectivo;

-

Modo de Proceder:
i.

Sempre que um colaborador das PM encontra um objecto que seja
propriedade dos utentes das piscinas, deverá entregar ao
colaborador do Atendimento os objectos de valor e bijutarias.
Todos os outros objectos (por exemplo: roupas, toalhas, calções,
etc.) ficam à responsabilidade das auxiliares de assistentes
operacionais – limpeza, que os guardam na arrecadação até ser
solicitado pelos seus proprietários;
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ii.

Sempre que encontre um objecto de valor, ou outro, o colaborador
deverá preencher o Mod.273 - Registo de Objectos Perdidos, onde
deverá descrever o objecto, o local onde o encontrou, a data e
rubricar. Desta forma, o colaborador do Atendimento terá todas as
informações que permitam assegurar uma boa identificação do
objecto;

iii.

Quando solicitado pelo utente o colaborador do Atendimento
deverá pedir uma identificação pormenorizada do “Objecto Perdido”
para que este seja entregue ao seu legítimo proprietário. Sempre
que seja entregue um objecto deverá ser registada, no Mod.273 Registo de Objectos Perdidos, a data e a pessoa a quem foi
entregue;

iv.

No final da época desportiva, é feita uma triagem dos objectos
armazenados com mais de 6 meses, com a excepção dos de valor,
que se encontram em bom estado de conservação, sendo estes
encaminhados para instituições de solidariedade da região.

v.

Os objectos de valor, são guardados até serem solicitados pelos
seus proprietários.
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3.2.15 Tarefa 17 - Finalizar o Levantamento de Todos os Impressos em
Circulação nas Piscinas e Codificá-los
A

presente

Instrução

de

Trabalho

teve

subjacente

no

seu

desenvolvimento e aplicação o seguinte requisito da Norma ISO 9001:2008:
Controlo de Documentos (4.2.3).
Designa a norma ISO 9001:2008 que “Os documentos requeridos pelo
Sistema de Gestão da Qualidade devem ser controlados. Os registos são um
tipo de documentos e devem ser controlados de acordo com os requisitos
indicados”. “Pelo que e segundo o mesmo requisito da norma a organização
deve” rever e actualizar os documentos quando necessário para os reaprovar”;
“assegurar que as alterações e o estado actual de revisão dos documentos são
identificados”, “assegurar que as versões relevantes dos documentos
aplicáveis estão disponíveis nos locais de utilização”, “assegurar que os
documentos de origem externa determinados pela organização como
necessários para o planeamento e operação do Sistema de Gestão da
Qualidade são identificados e a sua distribuição controlada”, “prevenir a
utilização indevida de documentos obsoletos e para os identificar de forma
apropriada se forem retidos para qualquer propósito”.
A elaboração da Tabela de Controlo de Impressos, documentos e
registos possibilita ao Responsável pelo Sistema de Qualidade, assegurar o
controlo de toda a documentação em circulação nas Piscinas Municipais, e que
esta é tratada de acordo com o designado na Instrução de Trabalho Controlo
Documental do SGQ, garantindo “…que as alterações e o estado actual de
revisão dos documentos são identificados;” e “as versões relevantes dos
documentos aplicáveis estão disponíveis nos locais de utilização”, de modo, a
prevenir a utilização de documentos considerados obsoletos. Embora já tenha
sido considerado anteriormente, é relevante que os impressos, estejam
codificados e a sua versão seja revista sempre que tal o justifique.
Deste modo, foi elaborada a Tabela de Controlo de Impressos das
Piscinas Municipais de Castro Daire como consta na Figura 21.
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Figura 21 . Tabela de Controlo de Impressos.
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3.2.16 Tarefa 18 - Aprovação da Primeira Versão dos Processos,
Procedimentos e Instruções de Trabalho
Estando toda a documentação definida, de acordo com a interpretação
do RSQ e dos vários colaboradores, a mesma só é “válida” após a aprovação
pela gestão de topo. Compete a este órgão a análise e validação de todas as
metodologias definidas e a introdução de qualquer alteração que considere
relevante para um melhor funcionamento e controlo do sistema.
Só após a conclusão desta etapa se considera o SGQ, formalmente
definido, pronto para a sua implementação.
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3.2.17 Cronograma da Etapa de Elaboração da Documentação
Na Figura 22 podemos observar o periodo temporal em que foram
realizadas as 16 Tarefas da Etapa Elaboração da Documentação.
1

Meses
Etapas

Tarefas

Semanas

1

2

2
3

4

5

6

3
7

8

9

1
0

4
1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

Elaboração e aprovação da Política da Qualidade e sua divulgação
Elaboração do Manual da Qualidade
Levantamento de toda a Legislação e normas aplicáveis à organização
Elaboração e aprovação da Rede Inicial de Processos da Organização

Elaboração da Documentação

Elaboração e aprovação da Metodologia dos vários Processos
Definição dos Indicadores do desempenho de cada um dos processos identificados
Definição dos Objectivos da Qualidade e da metodologia de acompanhamento
Aprovar o Manual de Funções (clarificar a delegação de funções) e adequar o Manual de Funções
de acordo com o definido no regulamento de organização dos serviços Municipais
Elaboração e aprovação do procedimento de Controlo Documental
Elaboração e aprovação do procedimento de Auditorias da Qualidade
Elaboração e aprovação do procedimento de Controlo Não Conformidades
Elaboração e aprovação dos procedimentos de Acções Correctivas e Preventivas
Elaboração e aprovação da metodologia de Controlo da Legislação
Elaboração e aprovação de procedimentos produtivos
Finalizar o levantamento de todos os impressos em circulação nas piscinas e codificá-los
Aprovação da primeira versão dos processos, procedimentos e instruções de trabalho

Figura 22 . Etapa da Elaboração da Documentação.
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3.3

Etapa de Implementação das Metodologias
Concluída a segunda etapa de implementação do Sistema de Gestão da

Qualidade, que permitiu desenvolver a documentação de suporte ao SGQ,
procedeu-se à introdução dos impressos, registos e documentos aprovados
pela Gestão de Topo na dinâmica diária das Piscinas Municipais, de forma, a
operacionalizar a sua Política da Qualidade.

3.3.1 Tarefa 19 - Início Formal da Implementação da Documentação
Elaborada
Como a própria tarefa o sugere, é iniciado o uso oficial de toda a
documentação produzida.
3.3.2 Tarefa 20 - Elaboração do Registo Individual de Formação dos
Colaboradores
A presente tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação
os seguintes requisitos da Norma ISO 9001:2008:
Generalidades (6.2.1) e Competência, formação e consciencialização (6.2.2).
Interpreta a Norma ISO 9001:2008 que “O pessoal que desempenha
trabalho que afecta a conformidade com os requisitos do produto, deve ter
competência com base em escolaridade, formação, saber fazer e experiência
apropriados”, no entanto, e segundo a mesma norma vigente “a organização
deve: (…) c) avaliar a eficácia das acções empreendidas; d) assegurar que o
seu pessoal está consciente da relevância e da importância das suas
actividades e de como as mesmas contribuem para serem atingidos os
objectivos da Qualidade; e) manter registos apropriados da escolaridade,
formação, saber fazer e experiência.”
Como foi anteriormente abordado, na segunda etapa de implementação
do Sistema do Gestão da Qualidade, tarefa sete “Processo de Recursos
Humanos” e tarefa 10 “Aprovação do Manual de Funções”, é chegada a fase
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de avaliar as necessidades de formação, proceder ao seu registo e avaliar a
sua eficácia.
No entanto, há que considerar que a avaliação das necessidades de
formação dos colaboradores deve ser ponderada e adequada às reais
necessidades da organização ou ao desempenho de funções, realizando um
levantamento de todas as acções de formação frequentadas e verificar se o
cumprimento dos requisitos definidos no Manual de Funções é aplicável.
Deste modo, foi elaborado o seguinte modelo da Figura 23 para o
Registo Individual de Formação dos colaboradores das Piscinas Municipais de
Castro Daire.
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Figura 23 . Registo Individual de Formação.

3.3.3 Tarefa 21 - Realização de um Inquérito de Avaliação da Satisfação
dos Colaboradores
A presente tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação o
seguinte requisito da Norma ISO 9001:2008:
Comunicação Interna (5.5.3).
Designa a norma ISO 9001:2008 que “A gestão de topo deve assegurar
o estabelecimento de processos de comunicação apropriados dentro da
organização e que a comunicação tem lugar no que diz respeito à eficácia do
Sistema de Gestão da Qualidade.”
A

realização

do

Questionário

de

Opinião

da

Satisfação

dos

Colaboradores permitiu à gestão de topo avaliar o seu grau de satisfação, face
aos seguintes factores (formação; meios de trabalho; ambiente de trabalho;
realização pessoal e sugestões de melhoria ao funcionamento da organização).
Porém, é igualmente importante que a gestão de topo analise cuidadosamente
as respostas, divulgue os resultados e as acções daí decorrentes. O SGQ
baseia-se em documentos, mas está suportado pelos recursos humanos, sem
os quais não é possível cumprir com os requisitos dos utentes/clientes na
prestação de serviço/produto.
Deste modo, foi elaborado o Questionário de Avaliação da Satisfação
dos Colaboradores das Piscinas Municipais de Castro Daire, como consta no
Anexo 12.
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3.3.4 Tarefa 22 - Realização de um Inquérito de Avaliação da Satisfação
dos Clientes/Utentes
A presente tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação
os seguintes requisitos da Norma ISO 9001:2008:
Provisão de Recursos (6.1); Comunicação com o cliente (7.2.3) e Satisfação do
cliente (8.2.1).
Expõe a Norma ISO 9001:2008 que “A organização deve determinar e
proporcionar os recursos necessários: a) para implementar e manter o Sistema
de Gestão da Qualidade e melhorar continuamente a sua eficácia; b) para
aumentar a satisfação do cliente indo ao encontro dos seus requisitos” e “
implementar formas eficazes de comunicação com os clientes relativas a: a)
informação sobre o produto; b) questionários, contratos ou processamento de
encomendas, incluindo rectificações; c) retorno de informação do cliente,
incluindo reclamações do cliente.” Estabelece ainda a norma que a
organização ao executar “medições do desempenho do Sistema de Gestão da
Qualidade…”
O Questionário de Opinião aos clientes/utentes das Piscinas Municipais,
apresenta-se como um instrumento operativo que lhes possibilita cotar a
organização e avaliar as expectativas face à satisfação do produto/serviço
fornecido.
Cabe à gestão de topo, “monitorizar a informação relativa à percepção
do cliente quanto à organização ter ido ao encontro dos seus requisitos” e com
base nos resultados obtidos, definir as acções de resposta aos aspectos com
pior classificação e/ou sugestão, divulgando os resultados aos utentes/clientes
de que a sua opinião é tida em consideração “feed-back”.
Deste modo, foi elaborado o Questionário de Opinião a aplicar nas
Piscinas Municipais de Castro Daire, como consta no Anexo 13.
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3.3.5 Tarefa 23 - Elaboração e Aprovação do Manual de Acolhimento
A presente tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação o
seguinte requisito da Norma ISO 9001:2008:
Comunicação Interna (5.5.3).
Segundo a Norma ISO 9001:2008 “A gestão de topo deve assegurar o
estabelecimento de processos de comunicação apropriados dentro da
organização e que a comunicação tem lugar no que diz respeito à eficácia do
Sistema de Gestão da Qualidade.”
O Manual de Acolhimento, foi desenvolvido com o objectivo de fornecer
ao novo colaborador uma imagem e informação das Piscinas Municipais de
Castro Daire, proporcionar-lhe as melhores condições de integração, para que
o mais rapidamente possível se sinta membro da instituição e a sua conduta
seja pautada por um bom desempenho.
Assim, foi elaborado o Manual de Acolhimento, que é constituído do
seguinte modo:
i.

Apresentação da Câmara Municipal de Castro Daire;

ii.

Caracterização das Piscinas Municipais;

iii.

Política da Qualidade;

iv.

Objectivos do Sistema de Gestão da Qualidade;

v.

Organograma;

vi.

Condições de Trabalho;

vii.

Legislação Aplicável.

Deste modo, foi elaborado o Manual de Acolhimento das Piscinas
Municipais de Castro Daire, como consta no Anexo 14.
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3.3.6 Tarefa 24 - Formalizar o Levantamento das Necessidades de
Formação Interna e Proceder à Avaliação da sua Eficácia
A presente tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação o
seguinte requisito da Norma ISO 9001:2008:
Competência, formação e Consciencialização (6.2.2).
Interpreta a Norma ISO 9001:2008 que “O pessoal que desempenha
trabalho que afecta a conformidade com os requisitos do produto deve ter
competência com base em escolaridade, formação, saber fazer e experiência
apropriados” no entanto, e segundo a mesma norma vigente “a organização
deve: b) onde aplicável, proporcionar formação ou empreender outras acções
para atingir a competência necessária; d) assegurar que o seu pessoal está
consciente da relevância e da importância das suas actividades e de como as
mesmas contribuem para serem atingidos os objectivos da Qualidade”.
O Plano Anual de Formação foi elaborado para que a organização
planifique de acordo com as suas necessidades e as dos seus colaboradores,
as formações necessárias “…a competência…” “… que afecta a conformidade
dos requisitos do produto”, tornando-os mais aptos e capazes de responder às
necessidades das suas funções, complementando as necessidades já
referenciadas na tarefa vinte (Elaboração do Registo Individual dos
Colaboradores), que previa registar e avaliar a eficácia das formações
realizadas.
Deste modo, foi elaborado o seguinte modelo da Figura 24 para o Plano
Anual de Formação das Piscinas Municipais de Castro Daire.
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Figura 24 . Plano Anual de Formação.
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3.3.7 Tarefa 25 - Elaboração das Fichas Técnicas de Produção
A presente Tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação
os seguintes requisitos da Norma ISO 9001:2008:
Revisão dos Requisitos Relacionados com o Produto (7.2.2); Planeamento da
concepção e do desenvolvimento (7.3.1); Entradas para concepção e
desenvolvimento (7.3.2); Saídas da concepção e do desenvolvimento (7.3.3);
Revisão da concepção e do desenvolvimento (7.3.4); Verificação da concepção
e do desenvolvimento (7.3.5); Validação da concepção e do desenvolvimento
(7.3.6); Controlo de alterações na concepção e no desenvolvimento (7.3.7) e
Controlo da produção e do fornecimento do serviço (7.5.1).
Consagra a Norma ISO 9001:2008, que a organização “deve rever os
requisitos relacionados com o produto. Esta revisão deve ter lugar antes de a
organização assumir o compromisso de fornecer um produto ao cliente…”, pelo
que a organização “…deve assegurar que: a) os requisitos do produto estão
definidos; (…), c) a organização tem aptidão para ir ao encontro dos requisitos
definidos”.
As Fichas Técnicas das Piscinas Municipais de Castro Daire, foram
elaboradas para a “organização assumir o compromisso de fornecer um
produto ao cliente” onde identifica e descreve os requisitos do produto/serviço,
a sua disposição e assegura que a conformidade é atingida e controlada
eficazmente.
No entanto, a necessidade um “novo serviço-modalidade” deve ser
orientada pela instrução de trabalho correspondente, que produzirá uma nova
ficha técnica ao produto/serviço.
Assim,

foram

elaboradas

as

seguintes

produto/serviço, constituídas do seguinte modo:
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- Ficha Técnica Nemo, para Bebés – 6 aos 36 meses:
i.

Finalidades:
a) Promover uma boa relação com o meio aquático através de
práticas lúdicas;
b) Promover a relação afectiva com os pais, professor e os outros
bebés;
c) Promover o bom desenvolvimento psicomotor do bebé.

ii.

Competências Gerais:
a) Estimular a aprendizagem de habilidades aquáticas nos
domínios da respiração, flutuação, coordenação motora e saltos
para a água;
b) Promover a experiência de habilidades aquáticas que favoreçam
a construção do esquema e imagem corporal do bebé que
permitam o desenvolvimento da sua relação com o meio
aquático;
c) Promover o desenvolvimento do aparelho cárdio-respiratório e
muscular.

– Ficha Técnica Medusa, Crianças dos 3 aos 6 anos:
i.

Finalidades:
a) Promover a autonomia no meio aquático, num ambiente de total
segurança afectiva e com base em actividades lúdicas;
b) Promover a descoberta, conhecimento e controle progressivo do
próprio corpo e das suas capacidades motoras na água.
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ii.

Competências Gerais:
a) Promover a aprendizagem de habilidades aquáticas nos
domínios da respiração, flutuação, coordenação motora e saltos
para a água num ambiente de prazer para a criança;
b) Estimular a aprendizagem de formas de deslocamento que
permitam à criança a exploração do espaço e a manipulação dos
materiais de forma autónoma;
c) Promover o desenvolvimento do aparelho cárdio-respiratório e
muscular;
d) Contribuir para o desenvolvimento social e afectivo da criança,
promovendo o relacionamento desta com outras crianças e
adultos;
e) Ambientar-se ao novo meio e promover o gosto pelas aulas de
natação.

- Ficha Técnica Caranguejo, crianças dos 3 aos 6 anos
i.

Finalidades:
a) Promover a autonomia no meio aquático, num ambiente de total
segurança afectiva e com base em actividades lúdicas;
b) Promover a descoberta, conhecimento e controle progressivo do
próprio corpo e das suas capacidades motoras na água.

ii.

Competências Gerais:
a) Promover a aprendizagem de habilidades aquáticas nos
domínios da respiração, flutuação, coordenação motora e saltos
para a água num ambiente de prazer para a criança;
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b) Estimular a aprendizagem de formas de deslocamento que
permitam à criança a exploração do espaço e a manipulação dos
materiais de forma autónoma;
c) Promover o desenvolvimento do aparelho cárdio-respiratória e
muscular;
d) Contribuir para o desenvolvimento social e afectivo da criança,
promovendo o relacionamento desta, com outras crianças e
adultos;
e) Ambientar-se ao novo meio e promover o gosto pelas aulas de
natação;
f) Dar a sentir aos alunos o efeito da força de impulsão;
g) Fomentar a ausência de apoios fixos.

- Ficha Técnica Tartaruga, Jovens dos 7 aos 16 anos:
i.

Finalidades:
a) Familiarização com o meio aquático: imersão, respiração,
equilíbrio e saltos;
b) Aquisição de destrezas básicas de propulsão.

ii.

Competências Gerais:
a) Obter à-vontade no meio aquático;
b) Adquirir um novo equilíbrio;
c) Adquirir uma nova respiração;
d) Adquirir deslocamento (propulsão);
e) Adquirir destrezas de imersão.
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- Ficha Técnica Tubarão, jovens dos 7 aos 16 anos:
i.

Finalidades:
a) Aperfeiçoamento das técnicas de crol e costas, bem como, as
suas partidas e viragens;
b) Aquisição rudimentar das técnicas globais de bruços e mariposa.

ii.

Competências Gerais:
a) Consolidar e desenvolver as aquisições anteriores;
b) Consolidar as técnicas de crol e costas;
c) Nadar, de forma rudimentar, as técnicas de bruços e mariposa.

- Ficha Técnica Adultos 1 (Iniciação), dos 17 aos 59 anos:
i.

Finalidades:
a) Familiarização com o meio aquático: respiração, propulsão,
imersão, salto;
b) Aquisição rudimentar das técnicas globais de crol e costas.

ii.

Competências Gerais:
a) Desinibir, através da perda dos reflexos de defesa e aquisição
de à-vontade no meio aquático;
b) Adquirir um novo equilíbrio e uma nova respiração;
c) Nadar, de forma rudimentar, a técnica de crol e costas, com
amplitude máxima de movimentos dominando a respiração.

– Ficha Técnica Adultos 2 (Aperfeiçoamento/manutenção), dos 17 aos 59 anos:
i.

Finalidades:
a) Aperfeiçoamento das técnicas de crol e costas;
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b) Aprendizagem global da técnica de bruços e mariposa;
c) Desenvolver a resistência aeróbia e anaeróbia.
ii.

Competências Gerais:
a) Consolidação e desenvolvimento das aquisições anteriores;
b) Novas adaptações às quatro técnicas desportivas e utilitárias;
c) Execução das técnicas de acordo com as componentes críticas;
d) Melhorar a resistência aeróbia e anaeróbia.

– Ficha Técnica Sénior 1 (Iniciação), a partir dos 60 anos:
i.

Finalidades:
a) Familiarização com o meio aquático: respiração, propulsão,
imersão, salto;
b) Aquisição rudimentar das técnicas globais de crol e costas.

ii.

Competências Gerais:
a) Desinibição, perda dos reflexos de defesa e aquisição de àvontade no meio aquático;
b) Aquisição de um novo equilíbrio e de uma nova respiração;
c) Nadar, de forma rudimentar, a técnica de crol e costas, com
amplitude máxima de movimentos dominando a respiração.

– Ficha Técnica Sénior 2 (Aperfeiçoamento/manutenção), a partir dos 60 anos:
i.

Finalidades:
a) Aperfeiçoamento das técnicas de crol e costas;
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b) Aprendizagem global da técnica de bruços e mariposa;
c) Desenvolver a resistência aeróbia e anaeróbia.
ii.

Competências Gerais:
a) Consolidação e desenvolvimento das aquisições anteriores;
b) Novas adaptações às quatro técnicas desportivas e utilitárias;
c) Execução das técnicas de acordo com as componentes críticas;
d) Melhorar a resistência aeróbia e anaeróbia.

– Ficha Técnica Hidroginástica:
i.

Objectivos:
a) Promover

a

saúde,

nomeadamente

pelo

reforço

das

capacidades físicas, cognitivas e sócio-afectivas;
b) Desenvolvimento da condição física.
ii.

Competências Gerais:
a) Diminuir a gordura corporal;
b) Aumentar a força e resistência muscular;
c) Diminuir a frequência cardíaca em repouso;
d) Aumentar o VO2 máximo;
e) Aumentar a ventilação pulmonar;
f) Diminuir a pressão arterial;
g) Melhorar do condicionamento cárdio-respiratório;
h) Melhorar da coordenação, do ritmo, da flexibilidade, do tônus
muscular, da agilidade;
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i) Melhorar auto-estima;
j) Promover o bem-estar físico e mental;
k) Promover a socialização;
l) Prevenir várias doenças;
m)Reduzir o risco de lesões;
n) Diminuir a ansiedade e depressão.

Deste modo, foram elaboradas as fichas Técnicas das Piscinas
Municipais de Castro Daire, como consta dos seguintes anexos:

-

Ficha Técnica Nemo Anexo 15;

-

Ficha Técnica Medusa Anexo 16;

-

Ficha Técnica Caranguejo Anexo 17;

-

Ficha Técnica Tartaruga Anexo 18;

-

Ficha Técnica Golfinho Anexo 19;

-

Ficha Técnica Tubarão Anexo 20;

-

Ficha Técnica Adultos 1 Anexo 21;

-

Ficha Técnica Adultos 2 Anexo 22;

-

Ficha Técnica Sénior 1 Anexo 23;

-

Ficha Técnica Sénior 2 Anexo 24;

-

Ficha Técnica Hidroginástica Anexo 25.
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3.3.8 Tarefa 26 - Definição da Gestão da Manutenção (planos e cadastros)
A presente Tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação
os seguintes requisitos da Norma ISO 9001:2008:
Infra-estrutura (6.3) e Ambiente de trabalho (6.4).
Estabelece a Norma ISO 9001:2008 que a “A organização deve
determinar, proporcionar e manter a infra-estrutura necessária para atingir a
conformidade com os requisitos do produto. A infra-estrutura inclui, conforme
aplicável: a) edifícios, espaço de trabalho e meios associados”.
A elaboração do Plano Anual de Manutenção, permitiu operacionalizar
procedimentos definidos no Processo de Manutenção das Piscinas Municipais
de Castro Daire, que contribuem para que a infra-estrutura funcione de modo
adequado e os seus “meios associados” à produção e fornecimento de um
produto/serviço sejam identificados, verificados ou reparados, segundo as
orientações do plano.
Foi também desenvolvida uma Ficha de Manutenção Preventiva, com o
objectivo de registar o cadastro histórico de cada equipamento mecânico
associado ao plano de manutenção, para prevenir potenciais avarias ou
necessidades de substituição.
Deste modo, foi elaborado o modelo da Figura 25 para a Ficha de
Manutenção Preventiva e o Plano Anual de Manutenção das Piscinas
Municipais, como consta do Anexo 26.
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Figura 25 . Ficha de Manutenção Preventiva.
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3.3.9 Tarefa 27 - Definição do Plano de Tratamentos e Monitorização de
Água e Ambiente
A presente Tarefa teve subjacente o seu desenvolvimento e aplicação o
seguinte requisito da Norma ISO 9001:2008:
Ambiente de trabalho (6.4).
A Norma ISO 9001:2008 estabelece que “A organização deve
determinar e gerir o ambiente de trabalho necessário para atingir a
conformidade com os requisitos do produto”.
A elaboração do Plano de Monitorização de Água e Ambiente, das
Piscinas Municipais identifica quais os requisitos aceitáveis para a Qualidade
do seu ambiente de trabalho, considerando como fundamentais os requisitos
associados à Qualidade e tratamento de água e os térmicos de ventilação, para
os quais foram estabelecidos os seus critérios de aceitação, periodicidade de
análise, definição do responsável pela análise, registo dos valores obtidos e os
procedimentos a adoptar em caso de desvio (registo não conforme). Foi
também associado à Elaboração do Plano de Monitorização de Água e
Ambiente, o Plano de Tratamentos que prevê para alguns problemas mais
comuns (não conformidades), as causas da sua origem e descreve os
procedimentos a adoptar na sua resolução.
Importa considerar que o plano de monitorização tem por base os
requisitos legais da água e ambiente, pelo que devem ser consideradas e
tomadas as medidas necessárias sempre que os seus valores estejam “fora”
dos limites estabelecidos.
Deste modo, foram elaborados o Plano de Monitorização de Água e
Ambiente e o Plano de Tratamentos das Piscinas Municipais de Castro Daire,
como consta respectivamente nos Anexos 27 e 28.
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3.3.10 Tarefa 28 - Definição e Execução do Plano de Calibração e Fichas
de E.M.M.
A presente Tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação
os seguintes requisitos da Norma ISO 9001:2008:
Infra-estrutura (6.3); Controlo da produção e do fornecimento do serviço (7.5.1)
e Controlo dos equipamentos de medição e monitorização (7.6).
Preconiza a Norma ISO 9001:2008 que “A organização deve determinar,
proporcionar e manter a infra-estrutura necessária para atingir a conformidade
com os requisitos do produto. A infra-estrutura inclui, conforme aplicável: (…)
b)equipamento

do processo

(tanto

hardware

como

software)

”,

(…)

possibilitando à organização “o fornecimento do serviço sob condições
controladas. Conforme aplicável, as condições controladas devem incluir (…);
(…); c) a utilização de equipamento apropriado; d) a disponibilidade e utilização
de equipamento de monitorização e de medição; e) a implementação de
monitorização e medição”, (…); no entanto, cabe-lhe “assegurar que a
monitorização e a medição podem ser e são de facto levadas a cabo de uma
forma consistente com os requisitos de monitorização e de medição. Onde for
necessário assegurar resultados válidos, o equipamento de medição deve: a)
ser calibrado ou verificado, ou ambos, em intervalos especificados ou antes da
utilização, face a padrões de medição rastreáveis a padrões de medição
internacionais ou nacionais; onde não existirem tais padrões, a base utilizada
para calibração ou verificação deve ser registada”.
No seguimento da Instrução de Trabalho Equipamentos de Medição e
Monitorização, foram identificados os equipamentos que monitorizam e medem
as condições sob as quais o produto/serviço é disponibilizado ao utente/cliente.
Assim, a execução e cumprimento do Plano de Calibrações e Ensaios permitiu
calendarizar os períodos temporais em que o equipamento será “calibrado ou
ajustado” segundo padrões internacionalmente aceitáveis, que possibilite a
demonstração de resultados fiáveis.
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Foi também desenvolvida uma Ficha de Equipamento de Medição e
Monitorização para os EMM`s, com o objectivo de registar o histórico das
calibrações efectuadas aos equipamentos.
Os EMM`s associados ao SGQ das Piscinas Municipais de Castro Daire
são: um Multímetro, um Termohigrómetro, dois Sensores Industriais e um
Fotómetro.
Deste modo, foi elaborado o modelo da Figura 26 para a Ficha de
Equipamento de Medição e Monitorização e do Plano de Calibrações e Ensaios
aos EMM´s das Piscinas Municipais da Figura 27.

Figura 26 . Ficha de Equipamento de Medição e Monitorização.
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Figura 27 . Plano de Calibrações e Ensaios.
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3.3.11 Tarefa 29 e 30 - Realização de Acções de Sensibilização sobre a
Certificação da Organização e Realização de Acções de Sensibilização
sobre a Política e Objectivos da Qualidade
As presentes Tarefas tiveram subjacente no seu desenvolvimento e
aplicação o seguinte requisito da Norma ISO 9001:2008:
Comunicação Interna (5.5.3).
Segundo a Norma ISO 9001: 2008 “A gestão de topo deve assegurar o
estabelecimento de processos de comunicação apropriados dentro da
organização e que a comunicação tem lugar no que diz respeito à eficácia do
Sistema de Gestão da Qualidade”.
Foi adoptada pela chefia a estratégia de promover acções de
sensibilização, como método de consolidar a comunicação entre a gestão de
topo e os colaboradores, contribuindo para que estes adquirissem uma maior
consciência e conhecimento da política adoptada e objectivos da organização,
repercutindo uma melhoria da eficácia das suas acções. Foi assim possível
apresentar toda a estrutura do SGQ (Manuais, Processos, Procedimentos,
Mapas e Planos) para que o processo de implementação possa ser eficaz.
Deste modo, foram elaboradas Acções de Sensibilização para a
Qualidade

das

Piscinas

Municipais

respectivamente no Anexo 29.
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3.3.12 Tarefa 31 - Realização de Reuniões para Análise Evolução do
Projecto
De acordo com o definido na tarefa dois, devem ser realizadas reuniões
entre os responsáveis pelas várias áreas, o RSQ e a Gestão de Topo, com o
objectivo de analisar o desenvolvimento das várias etapas, avaliar as
dificuldades encontradas e definir as acções que possam contribuir para
ultrapassar esses problemas, onde a partilha de experiências e transmissão de
conhecimentos contribuem para a melhor implementação e interpretação da
metodologia de trabalho.
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3.3.13 Tarefa 32 - Definição de Acções Correctivas e Preventivas a
Implementar
A presente Tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação
os seguintes requisito da Norma ISO 9001:2008:
Monitorização e medição do produto (8.2.4); Acção Correctiva (8.5.2) e Acção
Preventiva (8.5.3).
A Norma ISO 9001:2008 estabelece que “A organização deve
monitorizar e medir as características do produto para verificar que se foi ao
encontro dos requisitos do produto. Isto, deve ser efectuado em etapas
apropriadas do processo de realização do produto, de acordo com as
disposições planeadas”, o que segundo a mesma norma possibilita à
organização

“empreender

acções

para

eliminar

as

causas das

não

conformidades com o fim de evitar repetições. As acções correctivas devem ser
apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas” ou “determinar as
acções para eliminar as causas de potenciais não conformidades, tendo em
vista prevenir a sua ocorrência. As acções preventivas devem ser apropriadas
aos efeitos dos potenciais problemas”.
Se a Instrução de Trabalho Acções Preventivas e Correctivas,
desenvolvida no decurso da tarefa catorze, define a metodologia de
implementação das Acções ao SGQ, foi durante a etapa de implementação,
que se verificou a necessidade de avaliar a pertinência e a capacidade que a
organização possuía para implementar acções preventivas ou correctivas ao
seu Sistema de Gestão da Qualidade. Contudo, a melhoria contínua,
pressupõe

que,

mais

importante

do

que

resolver

problemas

(Não

Conformidades) e implementar Acções Correctivas, é a capacidade de os
antecipar, implementando Acções Preventivas.
Importa também considerar que na génese de uma acção ao
produto/serviço das Piscinas Municipais, está o registo de um “Boletim das Não
Conformidades/Reclamações ” que ao ser avaliado, permitirá definir a tipologia
da nova acção (preventiva ou correctiva) ao produto/serviço em causa.
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Deste modo, foi elaborado o modelo da Figura 28 do Boletim das Não
Conformidades/Reclamações para as Piscinas Municipais:

Figura 28 . Boletim das Não Conformidade/Reclamações.
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3.3.14 Tarefa 33 - Elaboração do Plano de Acções
A presente Tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação
os seguintes requisitos da Norma ISO 9001:2008:
Monitorização e Medição de Processos (8.2.3); Acção Correctiva (8.5.2) e
Acção Preventiva (8.5.3).
Estabelece a norma ISO 9001:2008 que “A organização deve aplicar
métodos apropriados para a monitorização e, onde aplicável, a medição dos
processos do Sistema de Gestão da Qualidade. Estes métodos devem
demonstrar a aptidão dos processos para atingir os resultados planeados.
Quando os resultados planeados não são atingidos, devem ser empreendidas
correcções e acções correctivas, conforme apropriado”.
No seguimento da tarefa anterior que define a metodologia de origem de
acções preventivas e correctivas ao produto/serviço, surgiu a necessidade de
elaborar um Plano de Acções para as Piscinas Municipais de Castro Daire, de
modo a optimizar e monitorizar as acções direccionadas a cada Processo do
SGQ. Assim, o Plano de Acções, estabelece que ao ser registada uma Acção,
sejam acautelados os seguintes aspectos: Data e n.º da Acção; Tipo da Acção
(correctiva ou preventiva); Decorrente (origem); Causas e metas a atingir;
Descrição

da

Acção;

Responsável

pela

Acção;

Prazo

para

a

sua

implementação; Acompanhamento; Prazo da Análise da Eficácia e Análise da
Eficácia.
Este mapa permite um acompanhamento global de todas as acções
implementadas,

evitando

que

fique

“perdida”

e

sem

o

adequado

acompanhamento no “Boletim de Não Conformidade”.
Deste modo, foi elaborado o Plano de Acções das Piscinas Municipais
de Castro Daire, representado na Figura 29.
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Figura 29 . Plano de Acções.
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3.3.15 Tarefa 34 - Realização de Acções de Sensibilização sobre a Postura
nas Auditorias
A presente Tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação
o seguinte requisito da Norma ISO 9001:2008:
Comunicação Interna (5.5.3).
Em aditamento às tarefas vinte e nove e trinta que estabelecem a
realização de acções de sensibilização sobre a certificação da organização e
acções de sensibilização sobre a política e objectivos da Qualidade,
respectivamente. A presente tarefa contribuiu para complementar o nível de
preparação e conhecimento dos colaboradores, para a sua intervenção na
Auditoria ao Sistema de Gestão da Qualidade. Desta forma, as acções de
sensibilização permitiram inteirar todos os colaboradores da estrutura do SGQ,
da metodologia da auditoria e o tipo de postura a adoptar face às questões
colocadas pelo auditor.
Deste modo, foram elaboradas Acções de Sensibilização para a
Qualidade

das

Piscinas

Municipais

respectivamente no Anexo 29.
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3.3.16 Tarefa 35 - Realizar Visitas para Averiguar do Grau de
Implementação do S.G.Q.
Periodicamente

o

RSQ,

em

paralelo

com

as

reuniões

de

acompanhamento, deve verificar nos vários patamares a evolução da
implementação do SGQ, identificando problemas e dificuldades enfrentadas
pelos colaboradores. Estas visitas visam apoiar os responsáveis das diferentes
áreas,

avaliando

a

necessidade

de

153
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3.3.17 Cronograma da Etapa de Implementação das Metodologias
Na Figura 30 podemos observar o periodo temporal em que foram realizadas as 17 Tarefas da Etapa Implementação
das Metodologias.
1

Meses
Etapas

Tarefas

Semanas

1

2

2
3

4

5

6

3
7

8

9

1
0

4
1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

5
1
6

Inicio formal da implementação da documentação elaborada
Elaboração do Registo Individual de Formação dos Colaboradores
Realização de um Inquérito de avaliação da Satisfação dos Colaboradores

Implementação das metodologias

Realização de um Inquérito de avaliação da Satisfação dos clientes/utentes
Elaboração e aprovação do Manual de acolhimento
Formalizar o levantamento das necessidades de formação interna e proceder á avaliação da sua
eficácia
Elaboração das Fichas Técnicas de Produção
Definição da gestão da manutenção (planos e cadastros)
Definição do Plano de Tratamentos e Monitorização de Água e Ambiente
Definição e execução do Plano de Calibração e Fichas de EMM
Realização de Acções de Sensibilização sobre a certificação da organização
Realização de acções de sensibilização sobre a Politica e objectivos da Qualidade
Realização de Reuniões para análise evolução do Projecto
Definição de Acções Correctivas e Preventivas a implementar
Elaboração do Plano de Acções
Realização de acções de sensibilização sobre a postura nas auditorias
Realizar visitas para averiguar do grau de implementação do S.G.Q.

Figura 30 . Etapa de Implementação das Metodologias.
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3.4

Etapa das Auditorias
A presente etapa, constitui a meta final da implementação do SGQ nas

Piscinas Municipais de Castro Daire, onde foi possível avaliar o grau de
cumprimentos e eficácia dos requisitos do sistema implementado face ao
referencial normativo, realizando uma Auditoria Interna e uma Auditoria de
Concepção.
3.4.1 Tarefa 36 - Escolher a Entidade Certificadora
Foi seleccionada no mercado pela gestão de topo, uma empresa
reconhecida e credível que esteja acreditada pelo Instituto Português de
Acreditação (IPAC), cuja missão é a reconhecer a competência técnica dos
agentes de avaliação da conformidade (entidades que efectuam calibrações,
ensaios, inspecções e certificações), de acordo com os referenciais
internacionais. Esta decisão revela-se de extrema importância para a
credibilidade do SGQ, uma vez que, a selecção de uma empresa que não
cumpra os requisitos de acreditação, causará uma imagem menos positiva do
Sistema de Gestão da Qualidade.
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3.4.2 Tarefa 37 - Realização de uma Auditoria Interna da Qualidade
A presente tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação o
seguinte requisito da Norma ISO 9001:2008:
Auditoria Interna (8.2.2).
A norma ISO 9001:2008 estabelece que “A organização deve conduzir
auditorias internas em intervalos planeados para determinar se o Sistema de
Gestão da Qualidade: a) está conforme com as disposições planeadas, com os
requisitos desta Norma e com os requisitos do Sistema de Gestão da
Qualidade estabelecidos pela organização; b) está implementado e mantido
com eficácia”.
A realização da Auditoria Interna que antecede a Auditoria de
Concepção, permitiu avaliar se o SGQ ao ser implementado, manteve os seus
processos em conformidade com os requisitos da norma ISO 9001:2008, e os
do Sistema de Gestão da Qualidade determinados pelas Piscinas Municipais,
finalizada com a execução de um relatório da auditoria que descreve os
resultados a fornecer à gestão de topo.
Subjacente à sua realização, foram tidas as seguintes considerações:
i.

Garantia que a mesma seja efectuada por técnicos competentes e
a sua metodologia definida;

ii.

Sempre que exista um histórico de auditorias, deverá ser revisto o
seu resultado.
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3.4.3 Tarefa 38 - Elaborar o Relatório da Qualidade
A presente tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação
os seguintes requisitos da Norma ISO 9001:2008:
Generalidades (8.1); Monitorização e medição dos processos (8.2.3) e Análise
de dados (8.4).
Segundo a Norma ISO 9001:2008 “A organização deve determinar,
recolher e analisar dados apropriados para demonstrar a adequação e a
eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e para avaliar onde pode ser
efectuada a melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade.
Isto, deve incluir dados gerados como resultado de monitorização e de
medição, bem como, de outras fontes relevantes. A análise dos dados deve
proporcionar informação relativa à: a) satisfação do cliente; b) conformidade
com os requisitos do produto; c) características e tendências dos processos e
produtos, incluindo oportunidades para acções preventivas; d) fornecedores”.
A elaboração do Relatório da Qualidade das Piscinas Municipais de
Castro Daire, permitiu dissecar os seguintes aspectos: Não Conformidade;
Reclamações; Indicadores; avaliação da satisfação dos clientes/utentes;
Avaliação de Satisfação dos Colaboradores; Auditorias Internas e Auditorias
Externas; Acções Preventivas e Acções Correctivas, compilando todos os
dados do SGQ, que devem ser analisados na Revisão do Sistema,
constituindo-se assim como uma das principais entradas (input`s) à tomada de
decisões pela gestão de topo.
Deste modo, foi elaborado o Relatório da Qualidade das Piscinas
Municipais de Castro Daire, como consta no Anexo 30.

157

2ºCiclo em Gestão Desportiva

3.4.4 Tarefa 39 - Realizar a Reunião de Revisão do Sistema da Qualidade
A presente tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação
os seguintes requisitos da Norma ISO 9001:2008:
Revisão pela gestão (5.6); Generalidades (8.1); Análise de dados (8.4) e
Melhoria continua (8.5.1).
A Norma ISO 9001:2008 preconiza que “A gestão de topo deve, em
intervalos planeados, rever o Sistema de Gestão da Qualidade da organização
para assegurar que se mantém apropriado, adequado e eficaz. Esta revisão
deve incluir a avaliação de oportunidades de melhoria e as necessidades de
alterações ao Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo a política da
Qualidade e os objectivos da Qualidade.”
A realização da Reunião de Revisão ao SGQ, permitiu à Gestão de Topo
e RSQ reverem com suporte no Relatório da Qualidade, o grau de
comprometimento da política e alcance dos objectivos face às metas definidas,
da qual resultou uma Acta de Reunião que identifica e descreve objectivamente
as decisões e acções de melhoria a seguir em cada um dos aspectos
analisados, sendo considerada como entrada à revisão do sistema, o relatório
da Qualidade e como saídas a acta de reunião de revisão.
Assim, foi elaborado a Acta de Reunião de Revisão ao Sistema, que é
constituída pelos seguintes aspectos estruturais:
i.

Situação Geral do Sistema de Gestão da Qualidade;

ii.

Documentos do SGQ;

iii.

Política da Qualidade;

iv.

Manual de Gestão da Qualidade;

v.

Acompanhamento dos Objectivos e Avaliação do Desempenho dos
Processos;

vi.

Avaliação de satisfação dos clientes/utentes;
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vii.

Infra-estruturas;

viii.

Recursos Humanos;

ix.

Auditorias Internas;

x.

Auditorias Externas;

xi.

Acções Correctivas;

xii.

Acções Preventivas;

xiii.

Reclamações;

xiv.

Alterações externas com Impacto no SGQ;

xv.

Melhorias a Introduzir;

xvi.

Conclusões.

Deste modo, foi elaborado o modelo de Acta de Reunião de Revisão ao
Sistema das Piscinas Municipais de Castro Daire, como consta no Anexo 31.
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3.4.5 Tarefa 40 - Definição das Acções Correctivas Consideradas
Necessárias e Proceder às Respectivas Alterações no SGQ
A presente tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação o
seguinte requisito da Norma ISO 9001:2008:
Acções correctivas (8.5.2).
Consagra a Norma ISO 9001:2008 que “A organização deve
empreender acções para eliminar as causas das não conformidades com o fim
de evitar repetições. As acções correctivas devem ser apropriadas aos efeitos
das não conformidades encontradas”.
Deve ser estabelecido um procedimento documentado para definir
requisitos para: determinar as causas das não conformidades; avaliar a
necessidade

de

acções

que

assegurem

a

não

repetição

das

não

conformidades; determinar e implementar as acções necessárias; registar os
resultados das acções empreendidas; rever a eficácia das acções correctivas
empreendidas”.
No final da Auditoria Interna a equipa auditora pode identificar não
conformidades (NC) que reflectem o incumprimento ou observações (Obser),
que identificam oportunidades de melhoria ao (s) requisito (s) do SGQ das
Piscinas Municipais.
Deste modo, a cada não conformidade ou observação identificada foi
efectuado o seu registo no impresso de Constatação da Auditoria, dando
origem à implementação de acção (ões) correctiva (s) que ao serem tratada (s)
de

acordo

com

os

seguintes

pressupostos:

descrever

a

não

conformidade/observação; causas; acções a implementar; acompanhamento e
a análise da eficácia das acções que permitem operacionalizar procedimentos
determinados na Instrução de Trabalho Auditorias Internas da Qualidade e
corrigir e/ou melhorar deficiências detectadas.
Deste modo, foi elaborado o modelo da Figura 31 para a Constatação da
Auditoria das Piscinas Municipais de Castro Daire:
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Figura 31 . Constatação da Auditoria.
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3.4.6 Tarefa 41 - Implementação das Melhorias Definidas e Análise da sua
Eficácia
A presente tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação
os seguintes requisitos da Norma ISO 9001:2008:
Análise de dados (8.4.9) e Melhoria contínua (8.5.1).
Define a Norma ISO 9001:2008 que “A organização deve melhorar
continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade através da
utilização da política da Qualidade, dos objectivos da Qualidade, dos resultados
das auditorias, da análise dos dados, das acções correctivas e preventivas e da
revisão pela gestão”.
Após definir e implementar acção (ões) correctiva (s) ao (s) caso (s) de
incumprimento detectado (s) ao (s) requisito (s) do SGQ, foi pertinente avaliar a
eficácia da (s) nova (s) acção (ões) implementada (s) como meio de apurar a
melhoria introduzida ao sistema da Qualidade das Piscinas Municipais. Assim,
foi estabelecido, que as acções implementadas devem também ser revistas e o
resultado dessa revisão registado em nova acta de reunião.
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3.4.7 Tarefa 42 - Realização Auditoria de Concessão
Após a selecção de uma entidade certificadora pelas Piscinas
Municipais, para a realização da Auditoria de Concepção, esta, designou uma
equipa auditora que de modo independente avalia o grau de cumprimento das
metodologias definidas nos Processos, Instruções de Trabalho, da Norma de
Referência NP EN ISO 9001:2008 e Legislação Aplicável de todo o Sistema de
Gestão da Qualidade.
Como resultado final da Auditoria de Concessão, foi produzido um
relatório no qual se identificam as Não Conformidades e/ou Observações ao
cumprimento dos requisitos do SGQ, no qual as Não Conformidades podem
ser classificadas como maiores ou menores, sendo as maiores impeditivas da
obtenção do título de entidade certificada, até serem solucionadas no prazo
estabelecido pela entidade certificadora.
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3.4.8 Tarefa 43 - Definição das Acções Correctivas Consideradas
Necessárias e Proceder às Respectivas Alterações no SGQ
A presente tarefa teve subjacente no seu desenvolvimento e aplicação o
seguinte requisito da Norma ISO 9001:2008:
Acções correctivas (8.5.2).
A norma ISO 9001:2008, estabelece que verificar é “monitorizar e medir
processos e produto em comparação com políticas, objectivos e requisitos para
o produto e reportar os resultados”, sendo que, ao analisar o Relatório Final da
Auditoria de Concepção fosse detectada a necessidade de actuar “empreender
acções para melhorar continuamente o desempenho dos processos” do SGQ
das Piscinas Municipais. Foi adoptada a mesma metodologia que precedeu à
implementação de acções após as constatações detectadas na Auditoria
Interna, a saber: para cada não conformidade ou observação identificada foi
efectuado o seu registo no impresso de Constatação da Auditoria, dando
origem à implementação de acção (ões) correctiva (s) que ao ser tratada (s) de
acordo

com

os

seguintes

pressupostos

descrever

a

não

conformidade/observação; causas; acções a implementar; acompanhamento e
a análise da eficácia das acções, permitem operacionalizar procedimentos
determinados na Instrução de Trabalho Auditorias Internas da Qualidade e
corrigir e/ou melhorar deficiências detectadas.
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3.4.9 Cronograma da Etapa das Auditorias
Na Figura 22 podemos observar o periodo temporal em que foram
realizadas as 8 Tarefas da Etapa Auditorias.
10

Meses
Etapas

Tarefas

Semanas

Escolher a entidade Certificadora
Realização de uma Auditoria Interna da Qualidade

Auditorias

Elaborar o relatório da Qualidade
Realizar a Reunião de Revisão do Sistema da Qualidade
Definição das acções correctivas consideradas necessárias e proceder às respectivas alterações no
SGQ
Implementação das melhorias definidas e análise da sua eficácia
Realização Auditoria de Concessão
Definição das acções correctivas consideradas necessárias e proceder às respectivas alterações no
SGQ

Figura 32 . Etapa das Auditorias.
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3.5 Quadros Resumo da Implementação da Norma

Preparação

Etapas

Tarefas

Requisto da Norma

Definição de um Responsável do Sistema da Qualidade

---

---

Criar uma metodologia de reuniões periódicas com os elementos da Câmara Municipal

---

---

Elaboração e aprovação da Política da Qualidade e sua divulgação

4.2.1
5.2
5.3
6.1

Politica da Qualidade

Elaboração do Manual da Qualidade

4.2.1
4.2.2
5.1
5.2
5.5.1
5.5.2
5.5.3
6.1

Manual de Gestão da Qualidade

Levantamento de toda a Legislação e normas aplicáveis à organização

7.2.1

Lista de Normas e Regulamentação em Vigor

Elaboração e aprovação da Rede Inicial de Processos da Organização

4.1

Rede de Processos

Elaboração e aprovação da Metodologia dos varios Processos:

4.1

Processos

4.1
5.4.2
5.6
7.1
7.2.1

Processo Responsabilidade da Gestão

n Atendimento

4.1
5.4.2
5.6
7.1
7.2.1
7.2.2
7.2.3

Processo Atendimento

n Aluguer de Espaços

4.1
7.1
7.2.1
7.2.2
7.5 (excepto 7.5.2)

Processo Aluguer de Espaço(s)

n Gestão das Piscinas Municipais

4.1
7.1
7.2.1
7.2.2
7.3
7.5 (excepto 7.5.2)

Processo Gestão das Piscinas Municipais

n Recursos Humanos

4.1
6.2.1
6.2.2

Processo Recursos Humanos

4.1
6.3
6.4

Processo da Manutenção

Definição dos Indicadores do desempenho de cada um dos processos identificados

4.1
8.2.3

Indicadores

Definição dos Objectivos da Qualidade e da metodologia de acompanhamento

5.4.1

Indicadores

Responsabilidade da Gestão

Elabora da Documentação

Documentos

n

Manutenção

5.5.1
Aprovar o Manual de Funções (clarificar a delegação de funções) e adequar o Manual de Funções de acordo
6.2.1
com o definido no regulamento de organização dos serviços Municipais
6.2.2

Manual de Funções

Quadro 11 I . Síntese da Implementação da NP EN ISO 9001:2008.
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Implementação das metodologias

Etapas

Tarefas

Requisto da Norm a

Docum entos

Inicio formal da implementação da documentação elaborada

---

---

Elaboração do Registo Individual de Formação dos Colaboradores

6.2.1
6.2.2

Registo Individual de Formação

Realização de um Inquérito de avaliação da Satisfação dos Colaboradores

5.5.3

Questionário de Avaliação da Satisfação dos Colaboradores

Realização de um Inquérito de avaliação da Satisfação dosClientes/ Utentes

6.1
7.2.3
8.2.1

Questionário de Opinião

Elaboração e aprovação do Manual de Acolhimento

5.5.3

Manual de Acolhimento

Formalizar o levantamento das necessidades de formação interna e proceder à avaliação da sua eficácia

6.2.2

Plano de Formação

Elaboração das Fichas Técnicas de Produção

7.2.2
7.3
7.5.1

Fichas Técnicas

Definição da gestão da manutenção (planos e cadastros)

6.3
6.4

Plano de Manutenção
Ficha de Manutenção Preventiva

Definição do Plano de Tratamentos e Monitorização de Água e Ambiente

6.4

Plano de Tratamentos
Plano Monitorização de Água e Ambiente

Definição e execução do Plano de Calibração e Fichas de EMM

6.3
7.5.1
7.6

Plano de Calibração e Ensaio
Fichas de EMM

Realização de Acções de Sensibilização sobre a certificação da organização

5.5.3

Acções de Sensibilização para a Qualidade

Realização de acções de sensibilização sobre a Politica e objectivos da Qualidade

5.5.3

Acções de Sensibilização para a Qualidade

Realização de Reuniões para análise evolução do Projecto

----8.2.4
8.5.2
8.5.3
8.2.3
8.5.2
8.5.3

Definição de Acções Correctivas e Preventivas a implementar

Elaboração do Plano de Acções

Realização de acções de sensibilização sobre a postura nas auditorias

Boletins de Não Conformidade

Plano de Acções

5.5.3

Acções de Sensibilização para a Qualidade

---

---

---

---

Realizar visitas para averiguar do grau de implementação do S.G.Q.

Escolher a entidade Certificadora

Realização de uma Auditoria Interna da Qualidade

Relatório da Auditoria
8.2.2
8.1
8.2.3
8.4

Auditorias

Elaborar o relatório da Qualidade

5.6
8.1
8.4
8.5.1

Realizar a Reunião de Revisão do Sistema da Qualidade

Definição das acções correctivas consideradas necessárias e proceder ás respectivas alterações no SGQ

Relatório da Qualidade

Acta de Reunião de Revisão do Sistema

Constatação da Auditoria
8.5.2

Quadro 11 II . Síntese da Implementação da NP EN ISO 9001:2008.

167

2ºCiclo em Gestão Desportiva

4 Perspectivas Futuras
A Gestão da Qualidade aplicada aos serviços desportivos, pode
contribuir para a mudança de paradigma de referência de trabalho das
organizações fornecedoras de produtos/serviços desportivos. Assim, o
desenvolvimento do presente estudo pretende realçar os contributos em que o
modelo adoptado poderá fornecer aos gestores do desporto e desenvolver
como estabelece Soares (2007), “dinâmicas de investigação capazes de
interrelacionar e detectar as relações benéficas que o desenvolvimento de
competências numa das áreas pode trazer à melhoria das competências e dos
resultados obtidos nas restantes componentes de gestão no desporto”.
Deste modo, e partindo do projecto realizado, surgem-nos novas
possibilidades de investigação, que passam:
i.

pela realização de estudos que traduzam uma relação comparativa
entre o investimento na Qualidade e os resultados obtidos com a
sua implementação na gestão das organizações;

ii.

por promover os casos de sucesso e boas práticas na gestão de
instalações desportivas, tendo em perspectiva a ampliação de
novos modelos com níveis de exigência crescente;

iii.

pela realização de estudos longitudinais, de âmbito regional que
permitam monitorizar, avaliar criar benchmarking, da Qualidade na
gestão de instalações desportivas;

iv.

pelo desenvolvimento de modelos de auto-avaliação, à Qualidade
da gestão de cada organização desportiva, avaliando a eficácia e
eficiência global e por cada divisão.
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Conclusão
A realização do projecto de desenvolvimento de um Sistema de Gestão
da Qualidade, nomeadamente para as Piscinas Municipais de Castro Daire,
levou-nos a estudar e compreender as implicações que a Qualidade pode
assumir na sua gestão.
Pretendemos, com o projecto realizar o enquadramento e análise das
Etapas e Tarefas necessárias à Implementação de um Sistema de Gestão da
Qualidade, que conjugando a realidade actual de funcionamento das Piscinas
Municipais e o cumprimento dos requisitos da Norma NP EN ISO 9001:2008.
Na

verdade,

identificou-se

a

existência

de

um

potencial

de

desenvolvimento nas Piscinas Municipais de Castro Daire, onde toda a
organização encarou a implementação do SGQ, como uma mais-valia, face às
necessidades de a organização se adaptar e responder com eficiência e
eficazmente às novas exigências do meio em que a organização opera, às
expectativas dos clientes/utentes e motivação dos colaboradores da secção de
desporto.
Para desenvolver o projecto das etapas e tarefas de implementação do
Sistema de Gestão da Qualidade, foram constituídas quatro fases distintas do
seu desenvolvimento.
No primeiro capítulo foi realizada a revisão bibliográfica, que possibilitou
uma análise histórica da evolução do conceito da Qualidade e enquadrou a sua
operacionalização no Sistema Institucional Português, no qual ficou patente a
relevância que a família das normas ISO 9000 têm na implementação de um
sistema da Qualidade, como aparelho potencializador do modelo de gestão que
se pretende inovador para a instalação desportiva. Foi também realizada uma
análise pormenorizada à Norma NP EN ISO 9001:2008, responsável pela
definição dos requisitos de implementação de um sistema da Qualidade, onde
para além de ser possível analisar a sua estrutura organizativa, também se
avalia e estudar os oito princípios da Gestão da Qualidade, face às
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características da organização quanto à sua vocação, missão, comportamento
dos agentes, visão e estrutura organizacional, enquadrando se a sua adequada
implementação dá uma resposta efectiva à organização, que por esta via
pretenda encontrar na Qualidade um aliado, para seguir o caminho da melhoria
contínua e excelência. Na verdade, foram dados os primeiros passos e aberta
a porta para o desenvolvimento do projecto específico das Piscinas Municipais
de Castro Daire.
No segundo capítulo foi realizada uma análise ao enquadramento da
Câmara Municipal (entidade gestora) e Piscinas Municipais, no que concerne à
relação que estabelecem com o meio ambiente que as envolve, onde situamos
o seu raio de acção e as variáveis internas e externas que pela sua
importância, contribuíram para a criação do modelo de Gestão da Qualidade
desenvolvido.
Tendo constatado e concluído que o Concelho de Castro Daire, está
hoje dotado de um conjunto de recursos de enorme valor que podem contribuir
para a sua afirmação, tem-se registado um decréscimo acentuado da
população residente no concelho sendo apontadas como causas, o
envelhecimento

da

população

a

desertificação

do

interior

do

país,

acompanhada pelo decréscimo da taxa de natalidade, factores aos quais o
concelho não tem passado imune.
Verificámos também que devido ao investimento realizado na área da
educação tem-se registado uma diminuição contínua na taxa de analfabetismo,
que associado à evolução económica, que tem hoje no sector terciário a sua
força de actividade, permite que consideremos que na última década o
concelho tem vivido períodos de grande transformação e tem desenvolvido
estratégias para se adaptar à nova realidade.
Constatámos que ao nível do contexto funcional e pela análise efectuada
às Piscinas Municipais esta é caracterizada por um organigrama do tipo
hierárquico em linha, com as hierarquias bem definidas e as linhas de
comunicação bem esclarecidas e objectivas.
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Para concluir esta fase de enquadramento e caracterização foi realizada
uma análise dos recursos afectos às Piscinas Municipais, tendo-os agrupados
segundo três tipologias distintas, a considerar: espaciais, materiais e humanos.
No

terceiro

capítulo

foi

possível

desenvolver

o

projecto

de

implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade, tendo como objectivo
a identificação e análise das Etapas e Tarefas necessárias ao cumprimento da
Norma NP EN ISO 9001:2008.
No seguimento do trabalho executado nos capítulos anteriores, foi
realizado um estudo à norma vigente e aos requisitos que a constituem, no
qual identificámos quatros etapas que constituídas por quarenta e três tarefas,
permitiram projectar cronologicamente (Etapas e Tarefas) a implementação do
Sistema de Gestão da Qualidade, considerando as seguintes etapas:
i.

Etapa da Preparação (duas tarefas);

ii.

Etapa de Elaboração da Documentação (dezasseis tarefas);

iii.

Etapa de Implementação das metodologias (dezassete tarefas);

iv.

Etapa das Auditorias (oito tarefas).

Relativamente às Etapas e Tarefas identificadas, foi realizada uma
análise individual onde se identificaram e analisaram criticamente os requisitos
aplicados, seguido de um enquadramento analítico dos requisitos face às
características do sistema que se pretende desenvolver, da qual pode resultar
a produção de evidências (documentos, impressos ou registos) a implementar
no SGQ.
Verificámos que o modelo desenvolvido apresenta uma inter-relação
entre os vários processos elaborados, onde a capacidade de estes se
optimizarem individualmente e na relação com os demais, adquire elevada
relevância na definição de metas e demonstração dos resultados a atingir.
Desta forma, o modelo desenvolvido para as Piscinas Municipais, tem na
objectividade dos seus critérios (NP EN ISO 9001:2008), orientação dos seus
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processos, na satisfação plena dos clientes/utentes e motivação dos
colaboradores, a base para o desenvolvimento de uma “nova gestão”, onde a
capacidade da organização se adaptar a novas exigências do mercado, criar
novos produtos/serviços, determinar, monitorizar e avaliar continuamente os
seus indicadores de desempenho, foi fundamental para a implementação de
boas práticas que visem a melhoria contínua e o sucesso do modelo de Gestão
da Qualidade das Piscinas Municipais de Castro Daire.
Importa considerar, que detemos a humildade, para reconhecer que os
exemplos práticos desenvolvidos durante as quarenta e três tarefas do projecto
não se caracterizam por uma aplicação universal, ainda que se trate da
implementação de um outro Sistema de Gestão da Qualidade em instalações
desportivas, que forneçam a mesma tipologia de produtos/serviços, isto
porque, os requisitos utilizados em cada tarefa, poderão necessitar de um
ajustamento quando aplicados noutro contexto.
O trabalho realizado permitiu dar um salto qualitativo na gestão da
instalação desportiva, bem como abrir portas ao desenvolvimento de novos
modelos e práticas inovadoras de sistemas da Qualidade, e se considerarmos
que estamos perante um caso prático que interpreta a Norma NP EN ISO
9001:2008 e que tem na sua aplicação real, uma mais-valia, então é justo
considerarmos que a possibilidade de implementação de futuros sistemas da
Qualidade, pode ter aqui um ponto de partida, se estabelecer ajustes e
comparações com o trabalho realizado.
No quarto capítulo, foi realizada uma avaliação sobre as perspectivas
futuras que a implementação do sistema pode trazer às Piscinas Municipais e a
outras instalações desportivas que procurem desenvolver e inovar o seu
modelo de gestão.
Podemos concluir, no esteio do preconizado por Pires (2007) referindo
que foi alcançado o objectivo de criar “um corpo organizado de actividades
estruturadas em tarefas e subtarefas, coordenadas entre si no espaço e no
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tempo que, duma forma integrada concorrem para a realização de determinado
objectivo”.
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